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LEDARE
Organisera masskamp med
självförsvar mot alla attacker
Det mest glädjande inslaget i valkampanjen till EU-parlamentsvalet var
protesterna mot Sverigedemokraternas
möten, och det finns anledning att
se fram emot fler och förhoppningsvis ännu större motdemonstrationer
inför riksdagsvalet. Samtidigt är det
nödvändigt att notera polisens nya,
aggressiva taktik. I ett TV4-inslag från
i april förklaras bakgrunden: efter det
polisiära misslyckandet i Kärrtorp i
december bestämde sig polisen för
att mer offensivt försvara rasisters
yttrandefrihet. Tidigare har demonstranter kunnat hävda att de inte hört
polisens uppmaningar på att skingra
sig, men nu håller poliser koll på enskilda demonstranter, och har mandat
att ingripa mot dem och lagföra dem
direkt.
Taktiken användes för första gången
vid protesten mot SD på Långholmen
i Stockholm april, och har använts
sedan dess. Demonstranter som under
vårens och sommarens antirasistiska
protester bara stått och buat eller
skrikit har gripits och delgivits misstanke om ohörsamhet mot ordningsmakten eller i vissa fall uppvigling.
Mest uppmärksammad blev Dror
Feiler, som omhändertogs två dagar i
rad, först för att ha spelat Här kommer Pippi Långstrump på saxofon
i Farsta, och sedan för att ha ropat
under Jimmie Åkessons framträdande
på Norrmalmstorg.
Polisen visar tydligt att de inte
tänker tolerera någon störning alls av
SD:s torgmöten. Detta har backats
upp av polistalesmän och borgerliga
ledarskribenter som inte bara har
försvarat rasisternas yttrandefrihet,
utan också använder det i meningen
rätten att tala oemotsagd. Efter att
modiga demonstranter protesterat mot
nazistiska Svenskarnas Partis (SvP)
demonstration i Jönköping på 1 maj
skrev t.ex. Hanne Kjöller i Dagens
Nyheter att det var ”en demonstration

mot demonstrationsrätten – inte mot
nazismen”. Med allt medieutrymme
Sverigedemokraterna får kan det
tyckas uppenbart att de inte är märkbart tystade, men trots detta blir det
liberala kopplet upprört å ”demokratins grunders” vägnar så fort någon
bara skriker något under Jimmie Åkessons tal. Detta är dock inte att försvara
yttrandefriheten, utan att avskaffa
rätten att protestera mot rasister och
reaktionärer.
Detta fortsatte under det nyligen
avslutade politiska jippot i Almedalen,
där SvP:s rätt att tala utan störningsmoment hårdhänt och högljutt försvarades. Åter gav sig poliserna på Dror
Feiler, som inte fick spela saxofon ens
för de riktiga nazisterna. På en film
som Feiler tagit syns polisen hårdhänt
slå ner på hans försök att spela den
klassiska Astrid Lindgren-låten. Däremot var poliserna inte alls lika angelägna att stoppa de nazister som gick
omkring i Almedalen i partikläderna
och faktiskt hotade folk – såväl politiker som mörkhyade personer.
Det är givetvis uppseendeväckande
att polisen griper antirasister som står
och spelar saxofon, men inte nazister
som går omkring i grupp och hotar
folk. Vi tänker inte spekulera i om
detta bottnar i några sympatier för
SvP, däremot visar det klart och tydligt
att vi inte kan lita på att polisen skyddar oss mot nazister.
Vi – vänstern, arbetarrörelsen, antirasister, antisexister – måste organisera
vårt eget självförsvar som är kapabelt
att konfrontera och köra bort nazisterna. Alla fascister är ett direkt hot mot
oss, och det är omöjligt att försvara
deras ”rättigheter” utan att göra avkall
på våra. Fascister och nazister ska drivas bort varhelst de visar sig, men det
är både lönlöst och farligt att kräva att
det är polisen som ska ta itu med det.
Vi måste göra det själva.

LEDARE

Repressionen mot antirasister visar
också att vi måste vara beredda att
även mot polisattacker försvara vår
rätt att demonstrera. Vi ser inget
självändamål i att bråka med polisen
– men vi måste ifrågasätta deras rätt
att angripa våra protester. I dag skickas
polisen ännu ganska sällan ut direkt
mot strejkande arbetare eller i klasskampskonflikter på arbetsmarknaden,
men i en situation av hårdnande klasskamp kommer polisangreppen mot
demonstrationer, för att inte tala om
ockupationer och strejker, ofrånkomligen att öka.
Sådan är trots allt polisens roll i den
borgerliga staten. Då har vi att välja
mellan att följa polisens uppmaningar och gå hem, och förlita oss på
vad som i media kallas ”demokratins
spelregler”, det vill säga rösta vart
fjärde år och sedan passivt se på hur
våra rättigheter urholkas – eller att
trotsa polisens order och försvara vår
rätt att kämpa.
Detta innebär inte att vi uppmanar
folk att börja med stenkastning.
Gripandena vid protesterna mot
Jimmie Åkesson gjordes av ett fåtal
poliser, och för att stoppa dem i det
läget hade det räckt med att en grupp
demonstranter beslutsamt ställt sig i
vägen. Vid upptrappade polisattacker
med mera våldsamma medel skulle vi
också tvingas anpassa våra metoder.
Detta måste göras på ett organiserat
sätt för att bli effektivt och inte riskera
att urarta i enskilda gruppers gerillaaktiviteter.

Om försvaret av våra samlingar och
aktiviteter kontrollerades av valda
representanter för arbetarrörelsen, organisationer för de boende i förorten,
för kvinnor och invandrare, skulle det
underställas en demokratisk kontroll,
och kunna mobilisera större massor.
Våldsamma metoder skulle givetvis
inte vara något självändamål, alla
taktiska avväganden måste göras med
hänsyn till rådande styrkeförhållanden, stämningarna inom arbetarklassen, och så vidare.
Men utgångspunkten måste vara:
vi har rätt att driva bort alla fascister, vi har rätt att störa och avbryta
Sverigedemokrater och allianspartiernas representanter, vi har rätt att
försvara strejker mot strejkbrytare
samt stoppa deportationer och nedläggningar av arbetsplatser, vårdcentraler, skolor m.m. Och vi har rätt att
försvara oss mot polisens försök att
hindra oss och återställa den vanliga
ordningen.
Alla borgare kommer att skrika i
högan sky om att det är olagligt och
odemokratiskt, och detsamma kan
väntas från de flesta reformistiska byråkrater. Vi ser det istället som ett sätt
för arbetare, fattiga och förtryckta att
vägra fortsätta böja sig och acceptera
ökade samhällsklyftor, utslagning,
nedskärningar, urholkad välfärd,
deportationer och rasism. Ett sätt att
själva sätta sin egen dagordning, i den
stora majoritetens intressen.

Det vore ett steg mot en utökad, aktiv
demokrati, som inte tvingas böja sig
för ”marknadens” diktat, utan kan
börja bygga samhället efter människors behov.
Vi har inga illusioner om att det
kommer att gå lätt, och att vi inte
kommer att möta hårt motstånd. Men
vi är övertygade om att händelseutvecklingen allt mer kommer att
visa allt fler att alternativet – att följa
liberalernas spelregler – bara kommer
leda till mer politik i de rikas intresse
och på vår bekostnad.
Detta är en fråga som hela arbetarrörelsen och alla de som står i skottlinjen för rasisters och borgares hetspolitik måste börja diskutera i dag. Det är
hög tid att vi slutar lyda och sätter oss
till motvärn!
Arbetarmakts arbetsutskott

Vi – vänstern, arbetarrörelsen, antirasister, antisexister
– måste organisera vårt eget självförsvar som är
kapabelt att konfrontera och köra bort nazisterna.
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Sverigedemokrate

rasismens normalisering oc

Över: demonstration på Sergels torg efter valet 2010. Under: “Nyfiken på partiledaren” i SVT.
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aterna inför valet
och behovet av motstånd
De stora protesterna mot
Sverigedemokraternas möten
inför vårens EU-parlamentsval
har återigen aktualiserat frågan
om motståndet mot rasismen och
liberalernas krav på ”yttrandefrihet” åt rasister. Och proteströrelsen bara växer och växer
inför höstens riksdagsval. Efter
fyra år med rasister i riksdagen är
det dags att granska debatten, och
hur väl SD har lyckats med två
av sina föresatser: att få inflytande på andra partiers invandringspolitik, och att normalisera
sitt parti.
När Sverigedemokraterna kom in i
riksdagen i valet 2010 fick den antirasistiska rörelsen ett omedelbart uppsving. I städer över hela landet samlades
till antirasistiska demonstrationer och
massmöten – bara på Sergels torg i
Stockholm samlades tusentals, som
tågade mot riksdagen under slagord
och rop mot ”rasister i riksdagen”. I
sociala medier skrev folk att de inte
längre ville vara vänner med de som
röstat på Sverigedemokraterna, och
flera tidningar (Aftonbladet) och
butiker (Brandos.se) betackade sig för
kunder som gjort detsamma.
I december skrev Vänsterpartiets
partistyrelse ett uttalande om den
antirasistiska kampen, där de bland
annat lovade att ”inom 24 timmar
anordna protester” på varje plats där
Sverigedemokraterna hållit möten
eller demonstrationer. De två största
hoten uppfattades den hösten som
att Sverigdemokraternas rasistiska
och högerkonservativa agenda skulle
få inflytande på andra partier, och
att deras politik – rasismen – skulle
normaliseras.

Inflytande och samarbete
När det gäller inflytandet på andra partier vill SD se en utveckling
liknande den i Danmark, där andra
partier (inklusive Socialdemokraterna)
efter Dansk Folkepartis framgångar
tävlar mot varandra för att presentera
en politik som lovar mindre invandring, hårdare tag och så vidare. På
senare tid har samma sak inträffat i
Norge. Där har Fremskrittspartiets
valframgångar till exempel har lett till
att Arbeiderpartiet, tillsammans med
Høyre och Fremskrittspartiet, i Trondheim pratat om först anmälningsplikt
och nu förbud mot tiggeri, och att
Oslos Arbeiderparti-ledare börjat prata
om slöjförbud.
Och efter partiet Ukip:s storslam i
EU-parlamentsvalet i Storbritannien
har de brittiska partierna på samma
sätt tagit till brösttoner i hetsen mot
påstådd ”social turism” och invandring från EU-länder i Östeuropa. Allt
detta har givetvis skett utan ett ord av
protest från partiernas förment antirasistiska syskonorganisationer i
Sverige. Och SD-ledaren Jimmie
Åkesson har öppet pratat om att man
vill få den här rollen i Sverige också:
”Vi måste tvinga fram ett samarbete
med de andra partierna”, som han
uttryckte det på partiets framtidskongress förra året.
I Sverige har motståndet mot
Sverigedemokraterna varit så starkt att
det än så länge vore politiskt självmord
för ett parti att samarbeta med dem på
riksnivå. Men lokalt är det en annan
fråga. I till exempel Burlöv i Skåne,
där SD fick 17,1% av rösterna, har S
och M anklagat varandra för diverse
samarbeten med SD. Jimmie Åkesson
är förstående för partiernas

penibla situation – de kan inte samarbeta öppet med dem än, men med
lite lokala samarbeten, hemliga om så
krävs, ska man till slut landa i en situation där något parti öppet bryter med
konsensus och bjuder in SD i värmen.
Även om Reinfeldt på förhand har avvisat en sådan lösning, kan situationen
bli en annan efter ett val där alliansen
hamnar i minoritet. Och Folkpartiet
har också flera gånger visat sig beredvilliga att fiska i grumligt vatten, med
krav på språktest och slöjförbud.
Hotet från Sverigedemokraterna
var en av förklaringarna till alliansens
uppgörelse med Miljöpartiet om
migrationspolitiken – den tillkom
enligt MP:s Maria Ferm just för att
SD:s politik ”inte ska få smitta av
sig”. Men uppgörelsen möjliggjorde
också hårdare tag mot papperslösa,
utvisningar till Irak och Reva-programmet. Migrationsminister Tobias
Billström har i sitt energiska försvar av
dessa utvisningar av barnfamiljer och
ungdomar rätt in i död eller tortyr allt
mer börjat låta som en äkta sverigedemokrat.

Normaliseringen
Den andra viktiga uppgift som
Sverigedemokraterna under Jimmie
Åkesson har arbetat för har varit att
normalisera partiet och dess politik.
För fortfarande ses SD av alltför
många svenskar som ett parti som
kvalitativt skiljer sig från alla andra
partier. Internet är fullt av snyfthistorier från SD-väljare som blivit utfrysta
på arbetsplatsen eller mötts av hårt
motstånd från familj och bekantskapskrets när de ”kommit ut” som
rasister.
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Fortfarande är Jimmie Åkesson den
enda partiledare som inte blir inbjuden till Nobelfesten, fortfarande är SD
det enda parti som inte får sommarprata i radions P1. Och under våren
har SD:s valturné inför EU-parlamenstvalet blivit till en tävling mellan
olika städer i vem som mest kan störa
eller protestera mot mötet, samtidigt
som andra borgerliga partiers möten
föregår ostörda.
Åkessons försök att framställa SD
som ett mysigt parti med ”nolltolerans
mot rasism” och rimliga åsikter i migrationsfrågor (det är alla andra som
är de verkliga extremisterna) har också
hämmats av de rasistskandaler som
kommit slag i slag: vem minns inte
järnrörsskandalen, som rullades upp i
november 2012, eller de otaliga lokala
sverigedemokrater som avslöjats som
tvättäkta rasbiologer och ansvariga
för hot- och hatkampanjer i skydd av
nätets anonymitet?
Aktivister som Mathias Wåg från
Researchgruppen har pekat på högerextremismen i Europa som ett enda
block med arbetsdelning, där t.ex.
Sverigedemokraternas uppdrag blir att
vara parlamentsfähiga, medan andra
grupper kan bedriva kulturkampen på
nätet eller gatukampen. Det är uppenbart att Jimmie Åkessons utspel om
”antirasism”, om än aldrig så falska,
riskerar att alienera en radikaliserad
väljarbas som vill att partiet ska tala
klarspråk om sin rasism och inte böja
sig för ”PK-normen”.
Men det är ändå uppenbart att
Sverigedemokraternas intåg i riksdagen redan har inneburit en viss
normalisering, främst genom liberala debattörers och makthavares
insisterande på det de kallar för de
”demokratiska spelreglerna”. SD
bjuds in till skoldebatter och möten,
och i public service har artister och
kulturpersonligheter som varit alltför
energiska i sin antirasism tystats. När
Jonas Sjöstedt under Almedals-jippot
helt korrekt betecknade SD som
”rasister” beskrevs det i media som ett
”angrepp”.
Den liberala omfamningen av SD:s
”yttrandefrihet”, det vill säga frihet
att stå oemotsagda, har även fått visst
inflytande i den politiska vänstern. Så
kan till exempel Vänsterpartiets ledare
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Jonas Sjöstedt gång på gång fördöma
sina egna partikamrater eller sitt ungdomsförbund när de alltför högljutt
protesterar mot rasistmöten, eller
Kommunistiska Partiet erkänna Åkessons rätt att ”tala fritt” med hänvisning till hans ”demokratiska frihet”.

Liberalernas svar – SD det
”oanständiga partiet”
Mycket sällan, om ens någonsin, har
man kunnat tala om en liberal antirasistisk rörelse i Sverige. Trots ivriga
försök från en vänster som vill ”bredda
antirasismen”, något som ofta varit ett
kodord för att rensa bort alla socialistiska slagord eller banderoller från
aktiviteter, lyser de ärliga antirasisterna
i det borgerliga lägret med sin frånvaro
i gatukampen mot rasisterna. Denna
totala handfallenhet och nonchalans
inför det rasistiska (och även fascistiska) hotet på gator och torg får
sin politiska uppbackning av ledarskribenter och borgerliga politiker,
som framför allt riktat sin kritik mot
de modiga personer som protesterat
vid SD:s och fascisters möten.
Hur ser då det liberala svaret på
rasismens framväxt ut? Eftersom man
envist vägrar erkänna att det är just
borgerlig politik som drivit fram de
klassklyftor som Sverigedemokraterna
växer i, blir svaret istället samma
gamla plattityder om ”utbildning”,
”tolerans”, och så vidare. Och man får
absolut inte konfrontera rasisterna –
då växer de sig bara starkare.
Nog kan okunskap förklara en del
rasistiska fördomar, men det är ju på
inget sätt en fullgod förklaring till
varför SD gjort sina största framgångar i arbetarstäder med hög
arbetslöshet, ofta just där S tidigare
varit ledande parti – som i Borlänge,
Eskilstuna, Söderhamn, och tidigare
Landskrona.
Visst kan man anordna FN-dagar
eller utbildningar om varför hudfärg
inte spelar någon roll, men faktum
kvarstår: arbetarklassen i de här städerna står inför högst verkliga problem,
som inte tillräckligt har hanterats av
arbetarrörelsen. Samma sak gäller för
t.ex. transportbranschen, där många
åkare känner av konkurrensen från
östeuropeiska firmor

med sämre villkor och lägre priser.
När arbetarrörelsen och dess partier
vägrar konfrontera problemen med
en klasskampsinriktad politik för
allas lika villkor, och istället bara
lamt hänvisar till ”fri rörlighet” eller
”marknadens spelregler”, söker sig
utsatta arbetare till något som kan
uppfattas som oppositionellt, oavsett
hur fel man kan hamna.
En annan liberal idé, som bland
annat demokratiminister Birgitta
Ohlsson brukar prata om, är att samla
alla ”anständiga partier” mot rasisterna. Här ser vi återigen tanken om
SD som ett absolut unikum, kvalitativt annorlunda. Problemet är bara
att sådan strategi, där alltså arbetarrörelsen och högern ska lägga sina
respektive skillnader åt sidan för att
”enas mot rasismen”, tenderar att än
mer bekräfta SD:s roll som den enda
oppositionen
Då förs kampen bort från det som
verkligen är avgörande för antirasister:
att skoningslöst bekämpa alla klassklyftor och högerpolitik, även sådan
som kommer från påstådda ”antirasistiska” borgare.
Idén om SD som unika och i grunden annorlunda än andra borgerliga
partier har sina goda och dåliga sidor.
Det är bra när det får många att
reagera på deras öppna rasism och
att bekämpa den, men det är dåligt
om det får folk att vilja förenas med
borgare och Reva-avvisare som ”demokrater” eller ”humanister”.
Även om det naturligtvis är lockande med tillfälliga kompromisser för
att samla ”så många som möjligt, här
och nu” mot SD kvarstår den bittra
sanningen: rasismen kommer aldrig
att motas i grind utan en klassmedveten, socialistisk antirasism som tar
arbetarklassens dagskamp på allvar.

Är SD ”odemokratiska”?
Somliga antirasister söker igenom
Sverigedemokraternas partiprogram
och uttalanden och försöker på olika
sätt bevisa att partiet, till skillnad
från alliansen eller oppositionen, är
”odemokratiska”. På så sätt vill man,
inför borgerlig media, hävda sin rätt
att protestera mot dem.
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Föresatsen är god, och visst är rasismen i sig odemokratisk och våldsam
(även om våldet sker vid gränsen,
avvisningen eller i exkluderandet av
hela grupper av människor), men det
är ändå viktigt att kalla saker vid deras
rätta namn.
Sverigedemokraterna är i dag inte
längre ett fascistiskt parti, och till
skillnad från t.ex. Svenskarnas Parti
och Svenska motståndsrörelsen gör
de inte anspråk på att krossa arbetarrörelsen fysiskt. Det är faktiskt möjligt
att tänka sig ett SD som polerats upp
så mycket av Jimmie Åkesson att deras
rasistiska politik inte är mer odemokratisk än till exempel Billströms.
Pratet om SD som icke-demokrater
eller fascister måste ses i ljuset av debatten om ”neutralitet” och ”yttrandefrihet”. Om SD kan utdefinieras som
något helt annorlunda än andra borgerliga krafter kan man lättare försvara
konfrontativa protester (”Ingen frihet
för frihetens fiender”, som slagordet
löd under franska revolutionen). Men
neutralitets- eller ”demokrati”-debatten är en återvändsgränd.
Om en livaktig antirasistisk rörelse
verkligen skulle övertyga med sina
argument om att SD är ”icke-demokratiska”, utifrån den borgerliga
demokratins ramar, skulle en stridbar
arbetarrörelse eller en revolutionär
vänster stå näst i tur att utdefinieras på
samma sätt.

Ett socialistiskt svar
Tyvärr tyder allt på att Sverigedemokraterna kommer att förbli i
riksdagen i höst. Vi måste fortsätta
att kämpa för att arbetarrörelsen och
vänstern inte backar för de passiva
liberalernas krav på förståelse eller
anpassning till dem. Debatten om yttrandefrihet måste konfronteras
Vi måste förklara att alla vi som
står i skottgluggen för rasismen och
högerpolitiken, som arbetare, kvinnor,
ungdomar, HBT-personer, invandrare,
och så vidare, försvarar vår rätt att bua,
störa och vissla ut rasisternas möten.
Om de oemotsagda får tillämpa sin
yttrandefrihet innebär det en minskad
yttrandefrihet och ett direkt hot för
alla oss. Att Sverigedemokraterna inte
är direkta fascister innebär förvisso att
vi får vara flexibla i valet av taktik.
Fysisk gatukamp är inte den enda
rätta taktiken, och ibland kan det vara
taktiskt att ta debatten (men aldrig på
SD:s villkor). Men vi kan hursomhelst
aldrig avsäga oss vår rätt att protestera.
Sverigedemokraterna ska uteslutas från
finrummen, men inte genom lagar
eller hänvisningar till ”demokrati”,
utan genom en press från alla som hotas av deras politik. Vi är inte neutrala
– vi är socialister och antirasister. Alla
partier som samarbetar med rasister,
lokalt eller internationellt, måste brännmärkas och isoleras.

En folkpartist ska inte oemotsagd
få utmåla sig som antirasist utan att
bemötas med vad folkpartister gör
lokalt, eller frågor som Reva och
Irak-utvisningarna. Alla som röstat
på S eller V måste kräva att deras
reformistiska ledare totalt isolerar SD i
politiken, och att de ställer sig bakom
de folkliga protesterna.
När det gäller frågan om Sverigedemokraterna som ett unikum måste
vi dels välkomna alla antirasister
som upprörs över deras angrepp att
delta i protesterna, och dels förklara
att även de ”anständiga” borgerliga
partierna står för samma rasism, om
än förpackad i en mer ”demokratisk”
form. Sverigedemokraternas tillväxt
kommer inte att stoppas genom ”stora
koalitioner” eller ”bred enighet” med
samma borgare som skär ned i och
säljer ut välfärden.
Det som behövs är inte färre protester mot Sverigedemokraterna, utan
fler protester mot andra borgerliga
partier – en kamp som i slutändan
kommer att utmana ramarna för hela
den borgerliga utsugar-”demokratin”.
Den svåra, långa kampen handlar
om att vinna arbetarrörelsen för det
perspektivet – för behovet av revolutionär, socialistisk kamp mot rasismen
och mot det borgerliga samhälle som
föder den.
Svante Persson
För källor se samma artikel på
www.arbetarmakt.com

Sverigedemokraternas tillväxt kommer inte att
stoppas genom ”stora koalitioner” eller ”bred enighet”
med samma borgare som skär ned i och säljer ut
välfärden.
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Papperslösa kvinnor berövas
på sina mänskliga rättigheter
Den kapitalistiska nationalstaten
framställs i regel som ett skydd
för både rättigheter och vanliga
människor med begränsad makt.
Det stämmer ofta men bara om
nationalstaten erkänner dig som
medborgare eller åtminstone som
gäst. Den som inte erkänns lever
i en farlig och skugglik tillvaro.
Allra mest utsatta är papperslösa
kvinnor.

Alla papperslösa är mer eller mindre
rättslösa. Reva-projektet visade det här
på ett tydligt sätt. Inte nog med att det
finns samvetslösa hyresvärdar och arbetsgivare som exploaterar papperslösa. Myndigheterna bemödade sig om
att sätta upp ett speciellt program för
att spåra upp och deportera så kallade
illegala invandrare. Att vara papperslös
handlar om att vara oönskad och jagad
och det är ett liv med stora risker.

destruktiva relationer.
Papperslösa kvinnor är också mer
utsatta för trakasserier och övergrepp
från hyresvärdar och arbetsgivare än
män. Bland krämare och småkapitalister finns det gott om folk som inte
drar sig för att kräva sexuella tjänster
i utbyte mot en bostad eller ett jobb.
En del papperslösa kvinnor rymmer
förstås från utsatta förhållanden. De
hamnar lätt ur askan i elden. Kvinnojourer som arbetar med de här kvinnorna vittnar om att t.e.x. prostitution
kan vara en utväg.
Ett specialfall av denna problematik är de kvinnor som gifter sig med
svenska män och bara får villkorade
papper, d.v.s. om förhållandet med
mannen tar slut innan två år har gått
så förlorar kvinnan rätten till
uppehållstillstånd. Visserligen går
det att få undantag från tvåårsregeln
om det finns våld med i bilden. Men
förekomsten av våld måste intygas av
socialtjänsten eller en kvinnojour. En
kartläggning som Röda Korset har
gjort över situationen för papperslösa
kvinnor visar dock att ett sådant intyg
inte nödvändigtvis hjälper.

Sexistiskt förtryck

Brister hos socialtjänsten

Papperslösa kvinnor utsätts för samma
kapitalistiska exploatering som papperslösa män. Men utöver det drabbas
de av ett sexistiskt förtryck. För en
kvinna med ordnade papper kan det
vara nog så besvärligt att ta sig ur
en våldsam relation. Men hon har i
alla fall en viss tillgång till samhällets skyddsinsatser och det rättsliga
systemet.
En papperslös kvinna däremot kan
inte vända sig till polisen därför att
polisen kommer att arrestera henne
och skicka ut henne till en verklighet
som kan vara ännu mer våldsam än relationen. Papperslösa kvinnor riskerar
därför i ännu högre utsträckning än
kvinnor med papper att fastna i

Kartläggningen visar också på en stor
osäkerhet hos socialtjänster och kvinnojourer om hur papperslösa kvinnor
ska hanteras. Sveriges kommuner jobbar inte likadant i den här frågan och
det saknas resurser. Malmö kommun
har till exempel beslutat att skyddet
för papperslösa kvinnor som är utsatta
för våld ska sköttas av en ideell kvinnojour. Den har en (1) plats till sitt
förfogande. Malmös socialtjänst,
som har mer resurser, tvår i princip
sina händer – med politikernas goda
minne. Notera att Socialdemokraterna
styr i Malmö.
I kommuner där det ligger på
socialtjänstens bord att hantera papperslösa kvinnor

- Det här är laglösa människor
som inte har samma rättigheter
som du och jag. (Susanna
Namaanim, Somaya kvinnojour,
Metro 8/3 -13)
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så kan hanteringen se väldigt olika
ut. En del tar inte emot papperslösa
med motiveringen att socialtjänsten
är till för de som befinner sig lagligt i
Sverige. Andra tillämpar egna regler
och prioriteringar som att t.ex. ta
emot offer för organiserad sexhandel
men inte andra kvinnor.
Ett annat vanligt problem är att
kvinnorna blir bollade mellan olika
handläggare och instanser inom
socialtjänsterna eftersom ingen vill
ta i dessa ärenden. Socialtjänsten ska
ta emot människor inom ett visst
geografiskt upptagningsområde.
Papperslösa är många gånger inte
rotade på en plats det sättet vilket i
en byråkratisk organisation ses som
besvärligt.
Av 200 skyddade boenden i Sverige
så drivs ca. 70 procent av frivilligorganisationer. Det handlar oftast om
kvinnojourer som är beroende av bidrag från kommunerna. Kvinnojourerna lever ekonomiskt på marginalen
och ser sig oftast nödgade att prioritera mottagande av kvinnor som de
kan få säker finansiering för, vilket ju
är nödvändigt för att kunna fortsätta
med verksamheten. Papperslösa
kvinnor hör inte till den gruppen.
Tvärtom är risken stor att de innebär
en utgift men ingen inkomst.

Påtryckningar lönar sig
Det går att pressa staten till eftergifter
som gynnar de papperslösa. 2013 gavs
papperslösa rätt till skolgång och viss
sjukvård. Samtidigt avskaffades socialtjänstens skyldighet att underrätta
polisen och migrationsverket om papperslösa. Trots det gäller fortfarande
att om polisen eller migrationsverket
begär information om vissa
personer så måste den lämnas ut av
socialtjänsten. Men de får alltså inte
längre ta egna initiativ i den riktningen.
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I vilket fall som helst har en förbättring skett och det visar att protester
och opinionsbildning lönar sig.
Andra förbättringar att kämpa för
är att migrationsverket måste ta större
hänsyn till vanliga kvinnliga historier
bakom flykt och asylsökning. Till
exempel våld i hemmet, hedersförtryck, tvångsgifte och hot om könsstympning. Kvinnofridslagen borde
väga tyngre än utlänningslagen så att
det ska vara viktigare att skydda än att
utvisa hotade kvinnor.
Att barn och kvinnor skyddas
från våld är en fråga om universella
mänskliga rättigheter. Det betyder
att kriteriet för att åtnjuta rätten till
skydd är att vara människa. Men idag
tillämpas – i bästa fall – ett annat
kriterium, nämligen medlemskap i en
nationalstat. Det finns kvinnor som
flyr från en våldsam man och en nationalstat vars juridiska och politiska
system skyddar denna man.
De kommer hit i hopp om skydd
och märker att den svenska
nationalstaten inte vill ge dem
laglig rätt att stanna och som en följd
att de inte heller kan skydda dem från
fortsatt våld. Det är svårt att göra argumenten för öppna gränser tydligare
än så.
Eduardo Montero

... kriteriet för att åtnjuta rätten till skydd är att
vara människa. Men idag tillämpas – i bästa fall –
ett annat kriterium, nämligen medlemskap i en
nationalstat.
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För att vända skolans utveckling
krävs arbetarkamp för välfärden
De senaste PISA-undersökningarna (Sverige har som bekant
sjunkit under OECD-snittet
från att förut ha legat över det)
ger en bild av hur kunskapsnivåerna över tid har sjunkit
efter långvariga och djupgående
försämringar av skolan.
Även om man menar att de elever som
gjorde PISA-testen (varav det senaste
publicerades tidigare i år) ofta i övrigt
var högpresterande och att de dåliga
resultaten snarare berodde på brist på
motivation att göra testen eftersom
de inte var betygsgrundande, kvarstår
faktumet att eleverna ofta svarade fel
samt att resultaten sjunkit drastiskt i
förhållande till tidigare tester.
Det är inte heller en bra skola där
eleverna är nedtyngda av ständiga prov
och tvingas prioritera mellan dessa. I
en kultur av stressigt memorerande av
kunskap som fort glöms bort efter att
proven gjorts, lär sig inte individerna
att kritiskt analysera historien och
samtiden. Med eller utan PISA-test:
den dåliga situationen inom skolan är
välkänd.
Skolan har, precis som vården och
omsorgen, utsatts för stora nedskärningar de senaste par decennierna.
Försämringen av skolan hänger ihop
med försämringen av den offentliga välfärden i allmänhet. Under
1990-talet minskade personaltätheten
i skolan samtidigt som den minskade
överallt i den offentliga sektorn, och
den har absolut inte återhämtats därifrån. Tvärtom har borgarna de senaste
åren sänkt den ytterligare
Mellan 2006 och 2013 har 12 600
pedagogiska tjänster skurits bort från
skolan, dessutom arbetar 9000 färre i
grundskolan, 1300 färre i gymnasiet
och 1600 färre på komvux. 2012 minskade elevantalet med 0,3 % samtidigt
som de pedagogiska tjänsterna skars
ned med 3 %. För 2014 har borgarna
planerat minskade anslag motsvarade
1400 gymnasielärarlöner.
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De som mot denna verklighet påstår,
som t.ex. Jan Björklund, att det
faktiskt är ”fler än nånsin” som arbetar
i skolan låtsas om att folk är dumma,
eftersom antalet arbetare i skolan
måste sättas i relation till de rådande –
och växande – behoven.

Vad har kommunaliseringen
spelat för roll?
Vad har kommunaliseringen, som
genomfördes av Socialdemokraterna,
haft för betydelse för försämringen
av skolan? Den försämrade likvärdigheten mellan olika skolor och lärarnas
löneutveckling blev på sikt sämre.
Högerregeringen på 90-talet bidrog
till att ytterligare underminera den
offentliga sektorns grepp om skolan
genom införandet av skolpengen (privata skolor får statliga bidrag per elev).
På SVT kan man läsa en intervju med
utredaren i regeringens skolutredning:
”Kommunaliseringen ledde till att man
förstärkte medborgarinflytande och
möjliggjorde besparingar.
– Men framför allt försämrades studieresultaten och försämrades villkoren för
lärarna...”
Eller: kommunaliseringen möjliggjorde besparingar och därför försämrades studieresultaten och lärarnas
villkor. Politiska byråkrater på lokal
nivå är i och för sig medborgare,
och för dessa medborgare förstärktes
förvisso inflytandet på skolan, och just
deras inflytande på skolan har absolut
inneburit besparingar. Det råder inget
tvivel om att en upplevd och faktisk
brist på medborgarinflytande har varit
en förutsättning – vid sidan av nedskärningarna inom den offentliga sektorn – för högerns falska argument om
”valfrihet” i skolan för att genomföra
privatiseringar. Parlamentarismens
trånga byråkratiska skrankor innebär

en kronisk brist på demokrati, och
denna brist är en förutsättning för
att det överhuvudtaget är möjligt
för politikerna att genomföra nedskärningar. Av den anledningen och
för att personalen alltid vet mest
om verksamheten, måste vänstern
syna högerns falska valfrihet med att
föreslå arbetardemokrati i dialog med
möten för de berörda som styrelsesätt i
välfärdsservicen, samt absolut vara för
valfrihet – mellan likvärdiga högkvalitativa offentligt ägda alternativ. Om
alla alternativ är bra minskar behovet
av att välja bort det gemensamma för
det privata.

Dagens skola är klasssegregerande
Bakgrunden till situationen i skolan
är år av nedskärningar, nedskärningar
som underlättades genom kommunaliseringen och har förvärrats av friskolereformerna. I synnerhet de
senaste årens privatiseringsvåg har
varit förödande för skolan. Vinstmaximeringens logik står med nödvändighet i motsättning till en stadig och
ihållande förbättring av kvalitén.
Detta helt oavsett om ett företag kan
investera i förbättringar efter att de
gjort vinst, eftersom kapital samtidigt flödar in i privata bankkonton
istället för att gå till förbättringar och
eftersom samma kapitalister också
upplever dåliga stunder på marknaden
då de tvingas skära ned i verksamheten
eller i värsta fall lägga ned den (och gå
därifrån rikare än förut) som i fallet
John Bauer-gymnasiet.
Detta är den kapitalistiska ägandeformens verklighet. Kapitalisterna känner ett socialt ansvar i den
utsträckning som samhället kan tjäna
deras vinstjakt, och den välfärd som
kan skapas inom kapitalistiska
skrankor skapas trots och inte tack
vare den profitkonkurrens som är
kapitalismens drivkraft och mål.

INRIKES

Skolmarknadens verklighet har fått
skolans likvärdighet att sönderfalla:
det finns bra privata skolor som i
praktiken riktar sig till de välbeställda
och dessa kommer alltid ha en större
ekonomisk buffert, det finns i och för
sig bra privata skolor som riktar sig
till arbetarhem där i och för sig det
ekonomiska underlaget alltid är sämre,
det finns å andra sidan privata skolor
där den rena vinstmaximeringen
härskar. Samtidigt förfaller den kommunala skolan av nedskärningar.
Resultatet av det fria skolvalet är i
slutet av dagen att skolan segregeras
längs klasslinjer. Vi säger klasslinjer
och inte etniska linjer, eftersom den
uppenbara hemligheten bakom etnisk
segregering är klassegregering. I en
undersökning av Sifo ansåg 57 % att
skolan inte ger likvärdiga kunskaper
för alla oavsett social bakgrund. Och
2013 avslutades ett forskningsprojekt
(mellan Stockholms och Uppsalas
universitet, finansierad av Vetenskapsrådet) som slog fast:
”Skolvalet styrs inte i första hand av
skolans kvalitet. Istället är det skolans
etniska och sociala sammansättning
som avgör. Svenskfödda föräldrar och
medelklassgrupper väljer bort skolor som
domineras av synliga minoriteter och
ekonomiskt utsatta grupper. Politiker
som hävdar att fler skolval är lösningen
är inne på fel spår, menar forskarna.
De bortser ifrån att föräldrar som själva
upplevt motgångar i skolan helst ser
att de egna barnen går i en skola nära
hemmet.”
Att som borgarna ta in nationella prov
i årskurs tre och tidigarelägga betygen
är inget annat än att strö salt i ett stort
sår. Oavsett om tidiga betyg eventuellt
kan ha en viss positiv effekt för barn
från arbetarhem utan en kultur av s.k.
studievana, kan den begränsade
effekten knappast fungera i en skola
som redan segregerar. I en sådan skola
riskerar tidigare betyg att bara fungera
som en mekanism för klassortering.
Det nya betygssystemet från A till F,
där en enda sämre bedömning riskerar
att tynga ned hela slutbetyget för en
kurs, har inte heller lett till en enda
förbättring av någonting.

Bortsett från den oordning som det
nya betygssystemet skapat för en ovan
lärarkår, så har det för många elever
lett till bristande motivation och
demoralisering. Speciellt ungdomar
som regelbundet missar delar av utbildningen för att de måste hjälpa till
med uppfostran av de små och med
hushållsskötseln riskerar att drabbas
hårt av detta betygssystem.
Högerns skolpolitik kan anklagas
för att vara ett misslyckande, men det
har den inte varit om vi betänker att
de inte vill uppnå något annat än just
precis en klassegregerande skola där alla
ska konkurrera om sin plats i samhällspyramiden och lotsas in där de
förtjänar att hamna.

Det går att vända
utvecklingen
Men det är omöjligt att ta en samlat
grepp om skolan så länge verkligheten
präglas av skolmarknadens oordning
och kroniska nedskärningar. Det
fria skolvalet och privatiseringen av
skolan måste därför avskaffas som
en första förutsättning för att uppnå
en bra skola lika för alla. Nedskärningarna i skolan måste upphöra,
personaltätheten utökas och klasserna
minskas.
Staten är rik, budgettak är ett påhitt
och det finns ett enormt ”outnyttjat
reformutrymme” för att tala på samma
budgetpolitikers språk. Samhället hade
råd att finansiera en bättre välfärd –
mätt i personaltäthet och ambitioner –
för flera decennier sedan, när samhällets produktiva kapacitet och dess
rikedomar var mycket mindre än idag.
Utöver detta faktum sitter överklassen
på enorma privata rikedomar som

inte är immuna mot att underkastas
en progressiv beskattning, och i alla
händelser kan detta faktum tjäna som
ett bevis på ihåligheten i borgarnas
prat om att det ”inte finns” pengar.
Det finns pengar – till kapitalisternas profiter och överklassens privata
lyxkonsumtion, men inte till social
omfördelning som gynnar arbetarklassen.
Det eviga ”sparandets” företrädare
förespråkar i praktiken en minskning
av den offentliga sektorn, dels för att i
dess ställe öka kapitalisternas
inflytande på samhällsekonomin och
dels för att därigenom sabotera alla
försök att använda den offentliga
sektorn för att uppnå ökad jämlikhet.
Det politiska tillbakatryckandet av
den offentliga välfärden är en följd av
att borgerligheten uppnått dominans
över politiken – både genom och över
huvudet på den mot kapitalismen
lojala socialdemokratin – på bekostnad av arbetarrörelsens jämlikhetssträvan. De som tävlar i vem som är mest
”ekonomiskt ansvarsfull”, d.v.s. bäst
på nedskärningar, har ingenting bidra
med i diskussionen om hur skolan ska
förbättras.
Målet med all kamp för att förbättra
skolan måste vara att den ska ge lika
möjligheter för alla och i synnerhet
eftersträva detta gentemot barn och
ungdomar från arbetarklassen. I första
hand måste de som behöver det mest
ges lust och möjlighet att fullfölja
gymnasiet och gå vidare till högre
studier. Debatten måste vridas till
att handla om de sociala behov som
skolan måste sträva efter att uppfylla.
I det arbetet har Lärarförbundet och
Lärarnas riksförbund de största rollerna att axla.
forts.

Målet med all kamp för att förbättra skolan
måste vara att ge lika möjligheter för alla och
i synnerhet eftersträva detta gentemot barn och
ungdomar från arbetarklassen.
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Förutom att lärarna precis som alla
arbetare förtjänar högre löner för att
förbättra sin levnadsstandard, så är
kampen för lönehöjningar en central
del i att stärka lärarnas självförtroende
som kollektiv. Det behövs för att de
ska kunna dominera skoldebatten och
rikta allmänhetens uppmärksamhet
mot deras förslag och krav.
Det är nödvändigt att lyssna på
lärarna, på de pedagogiska experterna,
och på eleverna själva. De som idag
går på högstadiet och gymnasiet är
i allmänhet mer radikala än bara ett
par-tre föregående årskullar. Vi har i
kampen mot nazister och Sverigedemokrater sett vad de går för och
precis som lärarna vet de av daglig
erfarenhet var det spricker i skolan.
Lärarna bör lyssna på dem när de
kämpar för att göra sina arbetsplatser
bättre, och hjälpa dem att organisera
sig i elevföreningar på skolorna.
I slutet av dagen är det bara möjligt
att uppnå en bra skola om arbetarrörelsens gräsrötter engagerar sig för
detta ändamål. Lärarna måste sätta
ned foten och inte acceptera någon
påstådd nödvändighet i nedskärningar,
kräva veto mot dem och om nödvändigt strejka för att slå tillbaka dem.
Skolans behov, inget annat, utgör
gränserna för vad som är nödvändigt
att kämpa för.

• Arbetarkamp för att höja alla – inte
karriärer för somliga
• Större personaltäthet, mindre klasser
• En skolpolitik informerad av den
pedagogiska vetenskapen – inte av
regeringens okunnighet
• Upprustning av den kommunala
skolan – inga skattepengar till riskkapitalister
• Förbjud vinster i skolan – allt överskott måste återinvesteras i verksamheten
• Omvandla privata skolor till ickevinstdrivande arbetarkooperativ,
ekonomiskt understödda av kommunen eller staten
• Bort med nedskärningsregeringen,
bort med Björklund
N.R.
För källor se samma artikel på
www.arbetarmakt.com
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Tågstrejken och b
politiska fackfören
Årets hittills största konflikt på
arbetsmarknaden, SEKO:s tågstrejk, är över. Avtalet utmålades
som en seger av facket, och till
viss del stämmer detta – det
blev ett litet streck i räkningen
för arbetsköparnas angrepp på
arbetarnas rättigheter. Samtidigt
är det uppenbart, med tanke på
hur mycket stöd strejken fick, att
betydligt mera kunde ha vunnits
med en mer offensivt inriktad
facklig ledning.
Men hur som helst var strejken,
och i synnerhet alla sympativarsel som lades, ett steg framåt
för en arbetarrörelse som under
många år har backat steg för steg.
Artikeln kommer inte att granska
avtalet i detalj, utan fokuserar på
vissa av de principiella frågorna
Det var helt korrekt att inte betrakta
Öresundstågs angrepp på sina anställda som något isolerat – det kunde
bara ses som en del i ett större angrepp
för att underminera våra rättigheter på
jobbet. Detta kommer uppenbarligen
inte – som liberaler gillar att inbilla
sig eller i vilket fall hävda – att leda
till en flexiblare och bättre fungerande
arbetsmarknad som gynnar alla, utan
är en del i arbetsköparnas offensiv för
att pressa tillbaka oss på alla plan. Ju
mera arbetarkollektiven slås sönder,
desto mer är det möjligt att pressa våra
löner och höja arbetstakten.
Högern har inte vågat sig på en
frontalattack på den anställningstrygghet och de rättigheter på jobbet som
finns, då detta skulle möta ett rasande
svar från hela arbetarrörelsen. Istället
har de bit för bit angripit den, genom
att underlätta tillfälliga anställningar,
försämra reglerna för A-kassan, tillåta
flera undantag från turordningsreglerna samt inte minst

legalisera bemanningsföretag.
De sistnämnda, som var förbjudna
fram till början av 90-talet, då regeringen under Carl Bildt åter tillät dem
– och som de följande S-regeringarna
inte återkriminaliserade – är något av
ett idealiskt vapen för arbetsköparna,
så de anställda där inte har någon
trygghet alls. Ju flera som jobbar
under osäkra anställningsformer, desto
sämre är arbetarnas anställningstrygghet, oavsett om LAS finns kvar.
Därför måste varje försök att öka
antalet tillfälligt anställda eller andelen
som jobbar via bemanningsföretag
betraktas som ett angrepp på hela
arbetarrörelsen – och därför måste
dessa angrepp slås tillbaka med kraft.
Borgarna gnäller förstås en hel
massa om de stackars företag som
”drabbas” genom de hårda reglerna,
samt över att allmänheten råkar ut
för svårigheter på grund av strejkerna.
Vad gäller de enskilda företagen kan
man anmärka att det är lite lustigt att
”marknadens” ivriga förespråkare är så
snara att gråta över företag som inte
kan klara sig utan hjälp från staten, i
form av exempelvis etableringsstöd,
skattelättnader – eller i det här fallet
utan att i praktiken sänka de
anställdas löner.
Som kommunister har vi dock inga
problem med att säga att företag som
”inte har råd” att ge sina anställda
drägliga villkor inte heller ska tillåtas
verka. De hålls uppenbarligen bara
uppe genom konstgjord andning i
form av lönesänkningar. I fallet med
all tågtrafik är lösningen dessutom
enkel: återreglera hela verksamheten
och se det som en grundläggande
samhällsfunktion, inte ett tillfälle för
klippare att bli rika på vår bekostnad.
När borgarna gråter för de stackars
entreprenörerna inom tågsektorn så
gråter de över ett problem
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h behovet av kämpande,
reningar
de själva har skapat (tillsammans med
sossarna).
Det stämmer också att alla som har
tänkt att resa med de berörda tågen
drabbas av svårigheter. Givetvis går
det inte att driva en effektiv strejk
utan att det märks. Men borgarna är
alltid benägna att skylla problemen
på facket och strejken, inte på de
giriga företagen – eller på politikerna
som bestämde att de skulle lägga ut
verksamheten på dem som gav det
billigaste erbjudandet.
Samma sak när fabriker och företag
skär ner, lägger ner eller flyttar, något
som för övrigt också drabbar allmänheten. Liberaler brukar oftast skylla
problemen på att arbetarna och facken
kräver för höga löner, eller att regler
är för hårda eller att skatterna är för
höga. De skulle sällan eller aldrig
få för sig att kräva begränsningar i
företagens rätt att skära eller lägga ner
eller i övrigt att fritt förfoga över sin
egendom.

Men de angriper gärna fackens
handlande, och ibland även fackens
rättigheter inklusive strejkrätten. Det
är bland annat detta som så tydligt
visar vilka klassintressen liberalerna
försvarar – oavsett om de erkänner det
eller rent av inte inser det själva.

Fackens svar – ett steg framåt
men otillräckligt
De flesta LO-förbunden varslade om
sympatiåtgärder. Detta är utmärkt.
Angrepp på hela arbetarrörelsen ska
bemötas av hela arbetarrörelsen. Mera
kampvilliga fackliga ledningar skulle
ha utökat varslen. De flesta samhällsfunktioner är direkt eller indirekt
beroende av de som jobbar inom LOförbunden, och facken hade kunnat
göra sin försvarsstrid till en offensiv
med den styrka de önskade. SEKO
backade redan på ett tidigt stadium
från sina ursprungliga krav. I vårt
stöduttalande kritiserade vi detta,

och skrev att de borde återgå till dem
och med full kraft kräva att de
uppfylldes. Med det stora stöd
strejken hade, både bland tågförarna,
andra LO-fack och allmänheten hade
utsikterna varit goda att vinna
betydligt mer.
Så blev det dock inte. Vi har sett
gång på gång hur de fackliga
ledningarna har varit ovilliga att föra
kampen på effektivast sätt, och alltför
villiga att godta dåliga kompromisser.
Den här gången gick de fackliga
ledningarna längre än vanligt, utan
tvekan till stor del från tryck och ilska
underifrån. Detta visar tydligt att det
är mera sådant som krävs.
Det som skulle behövas inom alla
förbund är en organisering av fackens
gräsrotsmedlemmar och ett massivt
tryck underifrån för att pressa
ledningarna framåt, till att ta striden
när vi angrips, och fortsätta tills
attackerna helt har slagits tillbaka.
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Om ledningarna ändå med press
underifrån skulle vara ovilliga att
utlysa och utöka strejker som situationen kräver, och benägna att godta
en sämre uppgörelse – som så många
gånger har varit fallet – visar det
tydligt att ledningarna behöver bytas
ut mot mer kampvilliga. Facken
behöver inte företrädare som har löner
som ligger flera gånger högre än de
medlemmar de ska företräda, och en
självutnämnd kompetens som mest
verkar yttra sig i en villighet att slå till
reträtt istället för att stå fast.

Fackföreningar ska vara
politiska
Vissa invänder att strejken var allt för
politisk, och att facken i praktiken är
politiska påtryckningsorganisationer.
Även de fackliga ledningarna brukar
delvis köra på det spåret. Fackliga
företrädare brukar gilla att upprepa
att fackföreningar är lönekarteller,
och tillsammans med arbetsköparna
ser de ofta till att avtalsrörelserna inte
handlar om mycket mer än lönepåslag, snarare än allt annat som berör
arbetarna. Ända sedan alliansregeringen tillträdde 2006 har det varit en
standardursäkt från fackligt håll för att
inte agera: regeringen är demokratiskt
vald, vi måste respektera det.
Vi anser att detta är nonsens, ett
svepskäl för att låta bli att agera.
Fackföreningarna ska vara kamporganisationer för att försvara våra
intressen, och det ska de göra oavsett
vilka som sitter i regeringen. Om
regeringen angriper våra intressen
så ska vi försvara oss. Dessutom har
arbetsköparna inga tankar på att sluta
agera för sina intressen helt oavsett
riksdagsmajoriteter.
Almegas handlande under den
pågående konflikten är politiskt, och
det måste också vårt svar vara. Att
vägra att försvara oss när vi angrips är
i praktiken att ge upp och godta att
det är arbetsköparna som utformar
samhället efter sina behag. Detta helt
oavsett hur formellt demokratiska
argumenten för att respektera den
sittande regeringen är. Det är bra om
facken och strejkerna är politiska. De
borde bli mer politiska, och åter vinnas för en antikapitalistisk politik
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– denna gång revolutionär i handling
och inte bara i ord. Nu när allt större
delar av arbetarrörelsen mobiliserar
borde vi göra det till en mer offensiv
kamp, riktad mot arbetsköparnas hela
offensiv.

det är genom ett EU-direktiv, genom
en riksdagsmajoritet eller en folkomröstning – vi kommer att bekämpa
en sådan lag med alla medel, och den
demokratiska legitimiteten kommer
helt att vara på vår sida.

Försvara strejkrätten med alla
medel

För en offensivt kämpande
arbetarrörelse

Det är möjligt att förslaget om att
ytterligare begränsa strejkrätten, som
höjdes från folkpartistiskt håll, inte
är att betrakta som ett allvarligt syftat
förslag i nuläget. I vilket fall är det
något som många borgare önskar sig,
och som de säkerligen kommer att
lyfta i framtiden. Om inte annat var
det en testballong för att se hur
reaktionerna blir. Det är därför viktigt
att arbetarrörelsen klargör var den står.
Vi kan givetvis inte godta någon
ytterligare inskränkning. Arbetarmakt,
och förmodligen alla som anser sig
tillhöra den revolutionära vänstern, är
istället för att strejkrätten utökas. Våra
motståndare skulle givetvis skrika i
högan sky att det vore odemokratiskt
att motsätta sig ett beslut om
inskränkning, om det fattades av en
riksdagsmajoritet. Vi måste gentemot
det hävda att ett sådant beslut aldrig
kan vara demokratiskt.
Det finns givetvis inget konstigt i
sig att försvara att vissa principer inte
ska vara underkastade omröstningar.
Att hitta en liberal som inte hävdar
att yttrandefriheten är okränkbar är
inte det lättaste (de brukar visserligen
ofta kunna godta inskränkningar i
konkreta fall, men inte när de pratar
principer). För alla som verkligen
försvarar arbetarrörelsen är det på ett
liknande sätt med strejkrätten. En
inskränkning av den skulle innebära
att vi avväpnades och stod med
bakbundna händer inför högerns och
arbetsköparnas attacker.
Att samtycka till något sådant skulle
innebära att arbetarrörelsen gav upp
och lät högern styra samhällsutvecklingen. Vi kan under inga omständigheter acceptera något sådant.
Arbetarrörelsen måste klart och tydligt
förklara: vi kommer inte att betrakta
någon inskränkning av strejkrätten
som legitim, helt oavsett hur den
beslutas. Det spelar ingen roll om

Våra riksdagsval är som bekant
formellt fria, ändå har de senaste
årtiondena sett en politik som de
flesta, när de tillfrågats, motsätter sig
– ökade samhällsklyftor och en alltmer
urholkad välfärd som i allt högre grad
är privat och drivs av vinstintresse. Vi
lär inte heller kunna ändra på detta
genom att klamra oss fast vid att respektera våra valda regeringar över allt
annat. Arbetsköparna gör det ju inte,
de tvekar inte att lägga ner företag,
flytta ut miljarder ur landet eller hota
om detta, för att pressa regeringen
högerut. Det finns bara ett sätt att
bekämpa detta – arbetarrörelsen måste
direkt ta strid om alla frågor som står i
medlemmarnas intresse.
Med andra ord: facken måste bli
politiska kamporgan som kämpar inte
bara för bättre löner och anställningstrygghet, utan också för att försvara
välfärden, förkorta arbetsdagen, stoppa
deportationer, för papper till alla papperslösa, för rättvisa och trygghet för
arbetslösa och sjuka etc. Varje borgare
kommer att skrika högt av harm vid
varje sådant förslag och kalla det ett
hot mot friheten och demokratin. Ur
deras perspektiv, från det ekonomiska
system och de sociala intressen de
försvarar – oavsett om varje enskild
liberal är medveten om det eller ej–
har de inte helt fel.
Vi vill ju begränsa företags och riskkapitalisters frihet att bli rikare på vår
bekostnad. Ur arbetarklassens, de
papperslösas och utförsäkrades
perspektiv kommer det däremot att
innebära mer faktisk frihet, mer trygghet och större verklig demokrati.
Ökade möjligheter att aktivt påverka
samhällsutvecklingen, och inte bara
rösta vart fjärde år och däremellan lyda
och passivt se på hur samhället alltmer
utformas enligt överklassens intressen.
Jens-Hugo Nyberg
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Konflikten i Ung Vänster:
för en revolutionär ungdomsrörelse
Konflikten i Vänsterpartiet och
Ung Vänster (UV) har varit en
följetong i medierna det senaste
halvåret. Det är värt att gå
igenom vad som har hänt, och
ställa sig frågan hur en revolutionär ungdomsrörelse kan byggas
i Sverige.
Den öppna konflikten kom igång
under hösten 2013 i och med en
diskussion om våld och militant antifascism – specifikt om Revolutionära
fronten. Radikala UV-medlemmar sa
öppet det som länge varit en outtalad
sanning för alla som är aktiva i
vänstern: en antifascistisk rörelse kan
inte förlita sig på polisens skydd.
Detta har också varit både UV:s och
Vänsterpartiets arbetssätt i praktiken –
många är de demonstrationer och arrangemang som anordnats i samarbete
med eller under beskydd av huvudsakligen autonoma antifascister.
Men när borgerlig media drog igång
avståndskarusellen och ledande medlemmar tvingades välja sida ställde sig
förbundsstyrelsen och Vänsterpartiets ledning öppet på legalismens
och den borgerliga statens sida. Som
UV Örebros uteslutna ordförande
Markus Allard förklarade det i en
intervju med Arbetarmakt:
– I den här frågan finns ett stort avstånd
mellan gräsrötter och ledning. Ledande
V-medlemmar har inte haft några
problem med samarbete med autonoma
antifascister – men de vill att man ska
hålla tyst om det.
Det handlar om den politiska strategi
de har. Vi måste se dem för vad de är:
ett reformistiskt parti som vill ingå i en
regering och har illusionen om att man
kan bygga ett 70-talets Sverige under
dagens kapitalistiska kris.
Markus Allard var också först att bli
suspenderad från ungdomsförbundet
och partiet, efter att i borgerlig media

ha uttalat sitt stöd för den autonoma
organisationen Revolutionära Fronten.
I en artikel på Vänsterpartiets hemsida
förklarade partisekreterare Aron Etzler
suspenderingen:
”Beslutet om suspendering togs efter
att han i en intervju försvarat politiskt
våld och uttryckt stöd för en extrem och
våldsam organisation. Det står helt i
strid med partiets värderingar och det
skadar dessutom partiet. (..) [När vänsterpartister utsätts för hot] vänder vi oss
naturligtvis till polisen.”
Allard uteslöts ur partiet den 7 december och ur Ung Vänster den 15
december. Samma dag som han fick
lämna UV, med motiveringen att det
är polisen som ska skydda socialister
och antirasister, angreps en folklig
antirasistisk demonstration i Stockholm av beväpnade nazister. Medan
polisen sin vana trogen bara såg på föll
det på just demonstrationsdeltagarna
själva, däribland autonoma aktivister
och även medlemmar i Arbetarmakt,
att slå tillbaka angreppet.
Avståndskarusellen i Vänsterpartiet
och Ung Vänster rullade på, ivrigt
påhejat av media. Efter Allard uteslöts
distriktsordföranden i Blekinge och
Örebro län från Ung Vänster, samt
flera av Allards kamrater i UV Örebros
ledning, som stått bakom honom.
I mars skrev åtta distriktsordförande,
och många fler förtroendevalda, en
debattartikel i Arbetaren där de krävde
förbundsstyrelsens avgång. Man
talade om ett förbund i kris, med ett
medlemstapp på 80 % de senaste tio
åren – förbundet är nere på knappt två
tusen medlemmar – och en växande
korruption.
Svågerpolitik har ersatt det öppna
politiska samtal som bör finnas i alla
revolutionära organisationer. Man
krävde en extrakongress, att förbundsstyrelsen ersätts, stadgeändring för att
främja debatt, en förutsättningslös

debatt om förbundets politiska
inriktning och, till sist, att suspenderingen av Allard hävdes. UV-ledningen
svarade aldrig officiellt på debattartikeln, men ett Facebook-inlägg från
ordförande Stefan Lindborg gjorde
med all önskvärd tydlighet klart vad
förbundsledningen oroade sig för här.
Själva anklagelserna viftades bort
som ”lögner”, och den allvarliga
kritiken bemöttes med ett återkommande argument: ”mindre än ett
halvår kvar till valet”, ”mitt i en brinnande valrörelse”, ”på väg till valutbildning”, ”fullt fokus på valrörelsen”.
Stör inte valrörelsen med politik, med
andra ord. Den 16 april uttalade sig Vledaren Jonas Sjöstedt om konflikten,
i en intervju i Dagens Eko.5 Sjöstedt
menade att oppositionen i UV inte
använt sig av ”demokratiska kanaler”
och att de försökt ”styra förbundets
utveckling”. Hans dom över de unga
parti- och ungdomsförbundsmedlemmarna är talande:
”Jag ser det som att det är en liten grupp
pojkar som gett sig in i Vänsterpartiet för
att provocera, på en helt annan politisk
plattform. Nu lämnar de oss, och det är
bra.”
Som ett svar på det skrev nio förtroendevalda kvinnor i UV en
debatt- artikel på Nyheter24, där de
korrekt menade att Sjöstedts uttalande förminskade och osynliggjorde
kvinnliga aktivister i oppositionen.
De lyfte fram attacken i Kärrtorp, och
den nazistiska knivattacken i Malmö i
mars, och skrev:
”För dagens unga inom vänstern är
självförsvar inget val, det är en verklighet i det kapitalistiska samhälle
som för var dag blir allt osäkrare och
farligare. Det är lätt för politiker att
ta avstånd från vår verklighet, det
görs oftast i form av praktisk handling
snarare än i ord.”
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Sekterismen mot övriga vänstern, bristen på
interndemokrati och nedtoningen av partiets program
i jakten på att bli regeringsfähiga kritiseras med rätta
av oppositionen i Ung Vänster.
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Vänsterpartiet och Ung Vänster
vägrade besvara debattartikeln,
förutom allmänt hållna uttalanden
om att vänsterpartister ”inte sysslar
med politiskt våld”. I juni hade 12 av
de 24 som skrivit på debattartikeln i
Arbetaren i blivit uteslutna, tillsammans med ytterligare ordförande och
förtroendevalda i Ung Vänster-klubbar
och distrikt i Uppsala, Örebro,
Blekinge och Västmanland. Samma
månad förbereddes ytterligare avstängningar, möjligen efter Säpo-tips om
UV-medlemmar som påstods vara
dubbelorganiserade i Revolutionära
Fronten.

Sekterism och politiskt våld
Sekterismen mot övriga vänstern, bristen på interndemokrati och nedtoningen av partiets program i jakten på att
bli regeringsfähiga kritiseras med rätta
av oppositionen i Ung Vänster. Men
inget av detta är något nytt i Vänsterpartiet. I Vänsterpartiet, och i förlängningen därmed också Ung Vänster,
pratas det ofta om att visa ”solidaritet
med arbetarrörelsen”.
I praktiken är detta dock ofta ett
kodord för att visa solidaritet med
arbetarrörelsens toppskikt av klasssamarbetande byråkrater och deras
agenda för dagen. Alltså precis det
skikt som säljer ut kamp i rörelsen,
det skikt en revolutionär rörelse skulle
behöva bekämpa och i slutändan
ersätta. Av det här resonemanget följer
sedan att man också måste ta avstånd
från andra delar av arbetarrörelsen och
vänstern, krafter som hotar den trygga
klassfreden eller valresultatet.
2008 kallade till exempel Ung
Vänster de modiga fackklubbar som
krävde politisk strejk för ”sekterister”
och ”LO-fientliga”: ”Vi vägrar att
ansluta oss till dem som kräver politiska
strejker eller till dem som kritiserar
LO för att de är för passiva.” Senare
kallades föreslagna 1 maj-talare från
den kämpande fackklubben på Lagena
för ”LO-fientliga”, och man försökte
avstyra deras medverkan.
Inför årets val presenterar sig V
som det konsekventa alternativet mot
privatiseringar och borgerlig nedskärningspolitik. Men där V sitter vid
makten lokalt är det inte ovanligt att

de genomför just nedskärningar. På
90-talet skrev vi om offentliganställda
som tvingades demonstrera emot Vstämplade nedskärningar, och partiet
var även med om att rösta igenom
början på den privatiseringsvåg som
inte är över än – bl.a. röstade man för
privatiseringen av Telia. I Fagersta har
partiet egen majoritet sedan förra valet, och partiets praktik där har rosats
av Jonas Sjöstedt. En av de ”reformer”
partiet genomförde var Lagen om
valfrihetssystem i hemtjänsten, alltså
en privatisering.
När man i februari avskaffade LOV
var det av ”kostnadsskäl” snarare
än något principiellt motstånd mot
privatiseringar. Och nyligen sade
Vänsterpartiet i Södertälje ja till att
utreda införandet av bemanningsföretag i Södertälje hamn, något som fick
beröm av bemanningsföretagen, men
mötte stark kritik från fackligt håll,
där man oroade sig för uppsägningar
och en mer osäker arbetsmarknad.
Vänsterpartiets påstått principiella
motstånd mot alla former av politiskt
våld är också talande för hur de ser på
staten. Det våld som statens utvisningar av flyktingar in i en säker död
innebär, eller upprätthållandet av Fort
Europa och polisens angrepp på antirasistiska demonstrationer och fackliga
blockader kan man kritisera, men har
inga principiella invändningar mot.
Inte heller en sådan sak som att skicka
Nato-anpassade JAS Gripen-plan till
Libyen, vilket partiet röstade för 2011

En revolutionär ungdomsrörelse
Konflikten i Ung Vänster har återaktualiserat behovet av en revolutionär ungdomsrörelse i Sverige. Ung
Vänster-ledningen är uppenbarligen
inte intresserad av något sådant, i alla
fall inte om det stör moderpartiets
parlamentariska ambitioner. De uteslutna UV-medlemmarna i Örebro har
startat ett nytt parti, Örebropartiet,
som kommer att ställa upp i kommun- och landstingsfullmäktige i valet
där i höst. I vår intervju med Allard
beskrev han det nya partiet som ”ett
slags livbåt, ett sätt att säkra våra ställningar i Örebro”. Partiet kommer att
fokusera på direktdemokrati och

organisera sig nära stadens arbetarklass, och driva dagskrav, som frågan
om gratis kollektivtrafik och mot
vinster i välfärden. Det är naturligtvis
välkommet att Örebro-gänget inte
låtit sig nedslås av UV-ledningens
manövrer, men i de politiska studier
de också planerat måste de dessutom
granska sin egen historia, och vad som
gick fel med Ung Vänster.
Arbetarmakt har genom åren
producerat just sådana teoretiska
analyser, där vi menar att Vänsterpartiet har gått från att vara ett
stalinistiskt parti till att i dag vara ett
borgerligt arbetarparti – ett parti med
en borgerligt inriktad ledning, men
fortfarande med sitt väljarstöd och
sina rötter hos arbetarklassen. Det
förklarar också varför ledningen agerar
till synes irrationellt och byråkratiskt.
Uppgiften för en ny revolutionär
ungdomsrörelse blir att bryta arbetarklassens kvardröjande illusioner hos V
och S – att helt enkelt öppet ta kampen om ledningen för arbetarrörelsen
i Sverige. Vi hoppas att Örebropartiet
slår in på den vägen, att de inte bara
försöker skapa ett ”nytt och bättre”
Vänsterpartiet, utan det genuina
revolutionära alternativ Sveriges arbetarklass behöver. För att lyckas med
det måste örebroarna dra in en bredare
vänster och arbetarrörelsen i politiska
diskussioner och gemensam aktivitet.
De oppositionella som fortfarande
finns i Ung Vänster, och som just nu
samlar in underskrifter till ett krav
på en extrakongress, måste kräva att
de politiska frågorna får debatteras
i förbundet, att de tillåts organisera
sig i en tendens eller fraktion, och
att ledningen hålls ansvarig för sitt
agerande. Om så är omöjligt – om
UV-ledningen verkligen lyckas rensa
ut alla kritiker – blir uppgiften att dra
in alla de uteslutna, Örebropartiet och
andra radikala krafter i landet i byggandet av en ny rörelse. I det arbetet
står Arbetarmakt till förfogande, för
en ärlig, öppen debatt om vilket program och praktik en ny revolutionär
rörelse ska ha.
Svante Persson
För källor se samma artikel på
www.arbetarmakt.com
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Bekämpa Isis och de reaktionära
regimerna i Irak och Syrien
Syrien och Irak faller sönder.
Kollapsen för dessa statsbildningar markerar samtidigt en trolig
kollaps för de överenskommelser
och påbud som imperialisterna
har tvingat på mellanöstern
och världen. Det är början på
slutet för de gränser som Europeiska kolonialmakter drog upp i
området efter andra världskriget.
Samma gäller förmodligen också
för USA:s försök att bygga upp
en ordning på sina villkor efter
murens fall 1989. Framgångarna
för militanta religiösa krafter
är en varning om vad som kan
komma i stället. Det gäller nu att
arbetarklassen omorganiserar sig
och rustar för strid.
Den senaste tiden har den grupp som
tidigare hette Isis (Islamiska staten i
Irak och Syrien), numera bara Islamiska staten, befunnit sig i centrum
för uppmärksamheten. Hela världen
har kunnat notera deras anmärkningsvärda framgångar som krönts med
utropandet av ett kalifat i delar av Irak
och Syrien. Grunden för Isis framgångar ligger b.la. i områdets historia
under 1900-talet.

Kolonialisternas intriger
Efter första världskriget och
Ottomanska imperiets kollaps gjorde
fransmännen och engelsmännen upp
sinsemellan om vilka delar av
mellanöstern de skulle få. Den
överenskommelsen inkluderade att de
också bestämde hur delarna, d.v.s. de
nya länderna, skulle se ut.
Kurderna fick inget land och de stater
som såg dagens ljus var inte uttrycket
för strävanden hos nationer eller folk,
utan just vad som sågs som en
”rättvis” fördelning mellan kolonialmakterna.
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Människornas lojaliteter i området
har alltså från första början inte varit
nationell i första hand utan mer utgått
från andra kollektiv än nationen och
nationalstaten. Vänstern har periodvis varit stark, så för vissa skikt har
klasstillhörighet varit viktigast. Annars
har lojalitet baserat på religion, stammar och klaner eller etnicitet varit
viktigast.
Kombinationen av att artificiellt fösa
ihop och samtidigt splittra grupper
var en god jordmån för en rivalitet
och kamp. I den kampen fanns både
vinnare och förlorare. Irak och Syrien
hade bland annat en viktig sak
gemensamt och det var att den
styrande ekonomiska och politiska
eliten hela tiden hade en begränsad
och sekteristisk karaktär.

Sekteristiska eliter
I Irak baserade sig regimen på den
religiösa minoriteten sunnimuslimer.
Det betyder att folk ur de högre
klasserna bland sunnimuslimerna hade
företräde till makt och privilegier.
Andra grupper, som tillsammans var
en ganska stor majoritet, diskriminerades. Kurderna var t.o.m. utsatta för
ett våldsamt nationellt förtryck.
I Syrien var situationen likartad.
Men den regim som satt där baserade sig inte på sunniter utan på en
etnisk och religiös minoritet vid namn
alawiter vars medlemmar gynnades på
olika sätt. Både Irak och Syrien styrdes
av sekulära Baath-partier som tidvis
även använde viss socialistisk retorik.
Det är dock tydligt att det bakom den
nationalistiska framtoningen dolde sig
etnisk sekterism. Baathregimerna var
inte bara etniskt sekteristiska.
De var dessutom brutala borgerliga regimer som krossade all vänster
som inte slaviskt underordnade sig
de styrande. I ord kunde de ibland
framstå som antiimperialistiska.

Men ju mer Sovjetunionen försvagades desto mer gick de öppet åt höger
för söka en mäktig beskyddare på
annat håll.
Där det finns förtryck, diskriminering, korruption och stagnation finns
också djupgående motsättningar
mellan olika grupper. Inte bara den
traditionella klassmotsättningen, utan
även motsättningar mellan olika
fraktioner bland de högre klasserna.
När den etablerade ordningen rämnar
så kan dessa motsättningar utvecklas
på ett nytt sätt. Det var vad som
hände när USA genomförde sin ödesdigra invasion av Irak 2003.

USA:s draksådd
Efter att USA krossat den traditionella
sunnitiska maktapparaten i Irak så
uppstod ett vakuum. Det kunde inte
fyllas av något övergripande ”nationellt” initiativ därför att Iraks historia
inte varit sådan att en enad nationell
elit eller medvetande hade kunnat
skapas.
Istället blev det en kamp mellan
olika eliter om att i första hand sko sig
personligen och i andra hand gynna
den egna snäva gruppen; religionen,
sekten, klanen, o.s.v. Shiitiska grupper
kunde här dra det längsta strået i kraft
av att shiiterna är en majoritet och
med Irans benägna bistånd. Helt
plötsligt befann sig de tidigare så
gynnade sunniterna i en kraftigt
försämrad position.
Motsättningarna i Irak efter USA:s
invasion hade alltså en sekteristisk
slagsida redan från första början. Den
vänster som en gång i tiden varit
mäktig, under 1950-60-talen, var
för länge sedan slagen i spillror och
kunde inte agera som en samlande
kraft för de förtryckta klasserna mot
den religiösa och etniska splittringen.
Faktum är att resterna av det irakiska
kommunistpartiet (stalinister) inte ens
försökte sig på något sådant.

UTRIKES

Isis, Maliki, Assad: alla fiender till den organiserade arbetarklassens
kamp för jämlikhet och frihet från förtryck.
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De välkomnade USA och har fram till
och med i dag lojalt slutit upp bakom
det styrande etablissemanget.
Förutsättningarna var alltså perfekta
för en kraft som ville exploatera och
öka de sekteristiska motsättningarna.
En sådan kraft fanns i Al-Qaeda.
Denna reaktionära och fundamentalistiska grupp hade ingen bas i Irak
innan invasionen men amerikanarna
försåg dem med ett idealiskt slagfält.
Det går faktiskt att hävda att AlQaeda i Irak utförde något sorts
antiimperialistiskt motstånd i och med
att de motsatte sig den amerikanska
ockupationen och bekämpade den
med vapen i hand. Men det är också
så att de gjorde detta på det mest kontrarevolutionära sätt som kan tänkas.
Irakiska Al-Qaedas främsta metod
för att bekämpa USA var inte att
samla irakierna till ett gemensamt
motstånd. Deras metod var att skapa
ett inbördeskrig mot alla så kallade
avfällingar från det sanna Islam. I
praktiken betydde det ett blodigt krig
mot shiiterna. I deras värld kunde
bara en fundamentalistisk sunnistat
stå emot USA. Genom bilbomber mot
shiitiska civila försökte de
provocera fram shiitisk vedergällning
mot sunnitiska civila. I denna djävulska upptrappning skulle de själva
kunna ta rollen av sunniternas bästa
beskyddare.
I viss mån kan man säga att de
lyckades. Visserligen försvagades deras
organisation så småningom men de
lyckades i alla fall med att skapa hat
mellan folkgrupper och den shiitiska
klick som styrt fram till nu har bara
haft snäva gruppintressen för ögonen.

Den syriska vändpunkten
2011 bröt så upproret i Syrien ut.
Det var från början ett fredligt och
demokratiskt massuppror mot en
reaktionär, sekteristisk och nyliberal
diktatur. Assads regim valde att slå
ner på revolutionen med maximal
brutalitet. Det gjorde revolutionens
beväpning till en nödvändighet. Men
därmed förvandlades revolutionen till
ett inbördeskrig. Det är i sig inte en
dålig sak. Många progressiva revolutioner har tvärtom haft formen av
inbördeskrig.
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Alla marxister värda namnet borde
ha stött syriernas revolution mot
regimen. Det var visserligen ingen
socialistisk revolution utan snarare en
fortsättning på den arabiska våren.
Men om den vunnit så hade den
gjort slut på en regim som i decennier
hållit arbetarklassen i ett järngrepp.
En utveckling liknande i Tunisien
hade gjort det möjligt att reorganisera
vänstern och arbetarrörelsen och börja
om på nytt.
Det hade varit ett historiskt framsteg
för hela regionen och var ensamt ett
skäl gott nog att stödja revolutionen.
Tyvärr visade sig situationen i Irak
vara förbunden med Syriens framtid
på ett ödesdigert sätt. Det försvagade
Al-Qaeda i Irak insåg att Syrien kunde
bli ett nytt viktigt slagfält för dem.
De behöll sin vision och metodik från
Irak men flyttade mycket av verksamheten till Syrien istället.
Om det nu objektivt hade funnits
en gnutta av progressiv karaktär i deras
aktioner mot USA i Irak så försvann
allt det i Syrien. Under namnet Isis
har denna organisation spelat en
alltigenom kontrarevolutionär roll i
Syrien. De gick inte in för att stödja
några som helst demokratiska aspirationer i Syrien. Isis har systematiskt
och medvetet försökt att likvidera den
syriska revolutionen därför att de helt
korrekt såg den som ett hot mot sina
egna totalitära ambitioner.
Isis har bedrivit ett regelrätt krig
mot i princip alla andra fraktioner
som bekämpat Assad. I det kriget,
som kostat tusentals liv, har de haft
ett diskret stöd från såväl Turkiet som
Assad-regimen. Turkiet fruktar en
regelrätt oberoende kurdisk stat på
ruinerna av Irak och Syrien. Isis vill
inte heller se en kurdisk stat eftersom
den skulle bli sekulär och förmodligen
helt västvänlig. Följaktligen har de
kurdiska styrkorna i Syrien varit hårt
ansatta av Isis. Därför har Turkiet låtit
Isis röra sig på deras territorium och
enligt vissa uppgifter även försett dem
med sjukvård.
Assads regim har förstått att ”inbördeskriget inuti inbördeskriget”
gynnar den. Det ligger förstås i
Assadklickens intresse att det finns en
välorganiserad och våldsam kraft som
dödar tusentals

motståndskämpar mot regimen.
Därför var det inte förvånande att
man släppte fria de islamister man
hade i sina fängelser och på så sätt
bidrog kraftigt till Isis nyrekrytering.
Det är också anmärkningsvärt hur
regimen ibland har undvikit att slå
ut för mycket av Isis styrkor trots att
möjligheten har funnits.
Assads regim vill gärna kunna
utmåla revolutionen och oppositionen
just som fundamentalister och
medeltidsmänniskor. Tyvärr har den
del grupper och människor inom
vänstern godtagit det här spelet. Isis
har för en del blivit lika med
motståndet mot den syriska regimen.
Men sanningen är att de representerar den fascistiska reaktionen mot
revolutionen.

Religiösa fascister
Redan innan sina senaste framgångar
tog Isis över staden Raqqa i Syrien.
Den som vill veta vad som väntar
människorna i det nyligen utropade
kalifatet bör ta reda på hur Isis styrt
i Raqqa. Deras uppfattning om
islamiska klädregler har införts. Detta
innebär att kvinnor ska bära svarta
heltäckande slöjor som bara visar
ögonen. Rökning är förbjudet. Bön
fem gånger om dagen är obligatoriskt.
Folk väljs slumpmässigt ut för
att förhöras om religiösa detaljer.
Män anses ansvariga för kvinnliga
familjemedlemmars beteende och kan
straffas för vad en syster eller dotter
”har gjort”. Piskningar och halshuggningar genomförs offentligt.Till saken
hör att Raqqa från början var en stad
som befriats från regimens kontroll
men som sen erövrades av Isis. Raqqa
visar alltså på mer än ett sätt vilken
kontrarevolutionär roll Isis spelar och
varför de absolut inte ska ses som en
del av oppositionen mot Assad.
Isis beskrivs bäst som en religiös fascistisk organisation. De fyller samma
funktion och använder sig av samma
metoder som den klassiska fascismen.
Isis skyddar i det långa loppet de härskande klasserna därigenom att de slår
ner all oberoende folklig organisering. De drar varje reaktionär kulturell
kvarleva till sin spets och försöker på
så sätt bevara traditionella hierarkier.

UTRIKES

Varken Isis eller de styrande
I Syrien lyckades Isis återuppbygga
och expandera de styrkor som nu
använts för att erövra en bit av det
sönderfallande Irak. Det är självklart
att varje socialist måste betrakta detta
som en fientlig handling mot arbetarklassen i Irak och Syrien och i
förlängningen hela regionen. Men det
gäller att undvika den fälla som det
irakiska kommunistpartiet har gått i.
Under Isis anstormning valde de
att sluta bakom Malikis regim och
mana till patriotisk samling mot Isis.
Men lösningen ligger inte i att sluta
upp bakom en borgerlig, korrupt och
diktatorisk shiitisk sekterist och sen
kalla det för ”patriotiskt”. Isis måste
slås tillbaka men det måste ske inom
ramen för ett motstånd mot den proimperialistiska och religiösa sekterism
som göder Isis.
Det betyder att socialister måste
tillbakavisa både Isis och regimen
i Bagdad (och i Damaskusför den
delen). Det som gäller nu är att städer,
kvarter, byar, arbetsplatser, folkliga organisationer och vänstergrupper måste
förenas över gränser som har med religion och etnicitet att göra för att på så
sätt slå tillbaka både Isis och Malikis
regim. Det här kräver beväpning, och
som Syrien visar, även centraliserad
beväpning genom formerandet av
större militära enheter och så småningom en armé.
Runt det här perspektivet skulle en
irakisk och syrisk revolutionär
marxistisk organisation kunna byggas.

Barn leker vid en rasad Assad-staty i Raqqa, där rebellstyrkor även slagits mot
Isis.

Eduardo Montero

... städer, kvarter, byar, arbetsplatser, folkliga
organisationer och vänstergrupper måste förenas över
gränser som har med religion och etnicitet att göra för att
på så sätt slå tillbaka både Isis och Malikis regim.
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Internationell kamp ell
komplex?
I diskussionen om internationella frågor och hur förtryck
bäst bekämpas dyker allt oftare
begreppet white saviour (vit
räddare), eller white saviourkomplex upp – det vill säga vita,
västerländska personer som tror
att det är upp till dem att rädda
världen. I begreppet läggs ofta ett
kolonialt tänkande, eller rent av
rasism.
Det är utan tvekan nödvändigt att
granska den på många sätt privilegierade ställning som vita personer i
de rika imperialistiska länderna har i
förhållande till den stora majoriteten
av världens befolkning, och vad den
får för konsekvenser för vår syn på
världen och på hur den ska förändras.
Däremot har vi invändningar mot
begreppet white saviour och framför
allt hur det används. I likhet med
andra postmodernistiskt influerade begrepp ger det en alltför vag vägledning
till kamp, och slutsatserna som ofta
dras ur det riskerar att gå rakt emot
vår marxistiska syn på internationell
kamp.
För det första är det viktigt att slå
fast att det finns ett verkligt white
saviour-komplex, och en rasistisk,
kolonial syn på övriga världen, från
många i västvärlden. Slavhandeln och
kolonialismen, när Europas stormakten i slutet av 1800-talet lade större
delen av världen under sin kontroll
underbyggdes givetvis av rasistiska
uppfattningar – samtidigt som den
systematiska rasismen i sin tur underbyggdes av slavhandeln och
kolonialismen.
Den västerländska kulturen, eller
snarare de västerländska överklassernas
kultur, förklarades som den
överlägsna, den som alla andra
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måste efterlikna för att nå framsteg – i
den mån som de inte helt enkelt
betraktades som rasmässigt underlägsna och dömda att aldrig komma
ikapp. Det går att peka på otaliga
exempel på att europeiska makter
eller USA har ingripit militärt och
ekonomiskt med det uttalade syftet att
sprida civilisation, kultur, frihet och
demokrati, men som gång på gång har
lett till massmord, förtryck, fattigdom
och svält.
Detta är på intet sätt något som
har upphört, även om de officiella
motiveringarna numera oftast är lite
mindre grova. Just nu kan vi exempelvis läsa om det blodiga kaos som
krigen, blockaden och invasionen av
Irak ledde till. Vi invänder därför inte
alls mot att dessa fenomen existerar,
och vi fördömer alla försök att påverka
världen som har som syfte eller får
som följd att öka det imperialistiska
inflytandet från västmakternas stater
eller härskarklasser. Däremot håller
vi inte med om den slutsats som
ofta dras av dem som talar om white
saviour-komplexet – att det överhuvudtaget inte är vita, västerländska personers ensak att yttra sig om
vad som borde göras i andra delar av
världen.

Kulturrelativism
Denna uppfattning sammanfaller
ibland med kulturrelativism, ett
fenomen som åter börjar bli på modet,
och som säger att alla kulturer är
likvärdiga men måste bedömas utifrån
sina egna förutsättningar. Det finns
olika grader av kulturrelativism, och vi
kan som marxister hålla med om vissa
utgångspunkter som dess förespråkare
har.

Vi anser inte att det finns en speciell
kultur som är mer progressiv än andra,
eller att man kan rangordna dem i
bättre och sämre. Överhuvudtaget ser
vi inte en viss kultur som antingen
progressiv eller reaktionär – snarare
finns det progressiva och reaktionära
element inom alla kulturer. Under en
viss tid i en viss del av världen kan de
olika elementen dominera över andra.
Den officiella kulturen i Sovjetryssland 1918 var utan tvekan mer
progressiv än den i Saudiarabien
idag, men detta beror på vilka sociala
krafter som hade den politiska, sociala
och kulturella makten – det är inte
en fråga om att rysk kultur i sig skulle
vara mer progressiv än arabisk. Likaså
finns det en högre grad av personlig
frihet i dagens Sverige än i Somalia.
Detta handlar återigen inte om den
ena kulturen i sig är bättre än den
andra.
Det florerar utan tvekan en mängd
reaktionära uppfattningar i Sverige
också, men här har arbetarrörelsen och
kvinnorörelsen tillkämpat sig överlag
mer progressiva värderingar, och den
ekonomiska utveckling som Sveriges
plats i det imperialistiska systemet har
medfört har gett utrymmet för detta.
Det en person med reaktionära
värderingar behöver, oavsett om
personen kommer från Sverige eller
Somalia, är inte att bli mer svensk,
utan att bli mer progressiv.
De konsekventa kulturrelativisterna
anser att varje land ska bedömas helt
och hållet utifrån sin egen måttstock.
Med den synen kan all sorts förtryck
ursäktas med att det är ”deras kultur”.
Denna mer renodlade variant är som
tur är inte speciellt vanligt. De flesta
progressiva människor kan hålla med
om att lika rättigheter för kvinnor,
människor med annan hudfärg eller
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eller white saviouretniskt ursprung, sexuell läggning, etc.
inte ska vara knutna till en viss kultur,
medan andra kulturer klarar sig lika
bra utan. Däremot är kulturrelativism i lägre grader mera vanlig, och
kan yttra sig i en ovilja att tydligt ta
avstånd från specifika fall av kvinnoförtryck i halvkoloniala länder, ofta
med argument just om att vara emot
white saviour-komplexet. De som
argumenterar så anser säkert att de
med detta bryter med det koloniala
tänkandet. Vi betraktar det dock mera
som en brist på verklig internationalism, och en ovilja att ta avstånd från
faktiskt förtryck.

Marxistisk internationalism
Som internationalistiska kommunister anser vi att allt förtryck i världen
faktiskt angår oss. Vi anser inte att
att kamp försiggår i ett land eller en
region var för sig isolerat. Snarare är
ekonomin och förtrycket internationellt, och därför måste också vår kamp
vara det. Arbetare i olika länder lever
givetvis under olika förhållanden,
ibland radikalt olika, och det stämmer
att människorna i de rikare imperialistiska länderna får vissa relativa privilegier av den imperialistiska utsugningen. Inte desto mindre hävdar vi att
utsugna och förtryckta i alla länder i
grunden har samma intressen av en
internationell kamp mot förtrycket.
Därför innebär vår uppfattning om
världsrevolutionen som i första hand
internationell något helt annat än
uppfattningen om ”varje lands egna
väg till socialismen”, som har varit
vanlig i stalinistiska rörelser. åledes
försöker vi bygga upp en revolutionär
international – Arbetarmakt är medlemmar i Förbundet för Femte Internationalen – och därför anser vi oss

ha både rätten och plikten att reagera
på förtryck var det än förekommer i världen, och oavsett kulturella
förevändningar.
På samma sätt förväntar vi oss inte
att arbetarklassen i Sverige kan föra sin
klasskamp till seger utan råd, influenser och inflytande från den internationella arbetarklassen eller socialistiska
rörelsen. Nu kan det invändas att vi
i Arbetarmakt, eller i våra sektioner i
exempelvis Storbritannien eller Tyskland, inte står fria från det västerländska tänkandet, som under lång tid har
färgats av sin privilegierade position i
förhållande till större delen av världen
– eller för den delen att t.ex. Marx och
Lenin såväl som alla andra européer
präglades av detta. Och vi har inga
illusioner om att vi står fria från allt
socialt och kulturellt tryck, eller att vår
position i världen inte gör att vi kan
missförstå vad som händer på andra
kontinenter.
Det finns onekligen en risk att
vår bild av vad som sker i resten av
världen färgas av skev nyhetsrapportering och opinionen här. Men i valet
mellan att riskera att missförstå vissa
skeenden i andra länder och därför
ibland inte hamna helt rätt i vissa
frågor, och att ge upp alla ambitioner
att ta ställning till vad som händer
samt att bygga upp en verkligt internationell rörelse är svaret för oss lätt.

Debatten om
kvinnoförtrycket i Irak
Ett konkret exempel från i våras är
debatten om förslaget om Jaafarilagen
i Irak, som om den antas kommer
att betyda att olika religiösa grupper
tillåts döma individer inom gruppen
enligt egna trosregler. Detta skulle
bland annat innebära

att nioåriga flickor kan giftas bort,
eller att män tillåts ha sex med sin fru
även mot hennes vilja – laglig våldtäkt
med andra ord.
Om någon skulle gå så långt i sin
kulturrelativism som att förneka att
detta är ett alltigenom reaktionärt
förslag, och att vi inte kan bedöma
det utifrån vår kultur kan denne sluta
prata och gå härifrån. Personer med
den ståndpunkten är uppenbarligen
helt förvirrade och kan inte skilja vad
som är progressivt från vad som är
reaktionärt. Som tur var verkade ingen
i debatten förespråka den ståndpunkten. Däremot fanns flera grader av
ovilja att säga för mycket i frågan
representerade.
I debattforum på nätet argumenterade många för att vi först borde vänta
på att den feministiska rörelsen i Irak
uttalar sig, eller att vi privilegierade
västerlänningar inte ska sitta och tycka
för mycket – ibland med beskyllningar
om white saviour-komplex mot dem
som tog tydlig ställning. Arbetarmakt
anser inte att denna ståndpunkt är
mera upplyst, oavsett vilka argument
om att avvisa den koloniala blicken
e.d. som används.
Vår ståndpunkt är att Jaafari-lagen
är alltigenom reaktionär, att den inte
kan betraktas som något annat, samt
att detta måste sägas klart och tydligt.
Det spelar faktiskt ingen roll vad
irakiska kvinnoorganisationer skulle
säga i själva principfrågan. Givetvis
är det de som kan ta den omedelbara
kampen mot lagen, och vilket stöd vi
i norra Europa skulle kunna ge skulle
bero på dem. Men i sakfrågan skulle
deras ståndpunkter inte kunna få oss
att ändra uppfattning. Om de inte
skulle fördöma lagen skulle det bara
innebära att de misslyckades med att
inta en progressiv ståndpunkt i frågan.
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Behovet av att bygga en
revolutionär ledning
Arbetarmakt och Förbundet för Femte
Internationalen har som mål att
tillsammans med alla som delar våra
perspektiv bygga en ledning för revolutionen i internationell skala. Vi ser
det som vår uppgift att analysera och
ha synpunkter på vad som händer och
hur kampen ska föras, på lokal liksom
på internationell nivå.
Det låter givetvis sympatiskt att uttrycka förtroende för att de kämpande
massorna överallt själva kommer att
finna vägen till seger, men samtidigt
kan vi konstatera att det är 166 år
sedan Kommunistiska manifestet gavs
ut, och kapitalismen dominerar fortfarande världen. Revolutioner segrar
inte automatiskt, och de revolutionära
situationerna varar inte för evigt, eller
ens speciellt länge. Om arbetarklassen inte tar över makten när chansen
finns kommer borgarklassen och dess
stat att kunna stabilisera sitt styre för
ytterligare en period.
Vi anser att det är nödvändigt att
inte bara passivt hoppas eller lita på att
revolutionärerna i ett land i revolutionär kris själva ska hitta vägen till
seger, utan att försöka hjälpa dem att
hitta den vägen. Under revolutionen
i Iran 1979 och de närmaste åren
kritiserade exempelvis vår brittiska
sektion Workers Power tongivande
delar av den iranska vänstern för
dess undfallenhet för Khomeini och
pekade ut en väg som kunde leda till
arbetarklassens seger.
Man kan givetvis tycka att det är
förmätet och rent av kolonialt av
människor i ett av de rikare imperialistiska länderna att kritisera hur de
fattiga och förtryckta massor som just
ha kastat av sig en blodig och imperialiststödd diktatur för sin kamp, men
inte desto mindre hade våra brittiska
kamrater rätt. Knäfallet för Khomeini
hos stora delar av den iranska vänstern
innebar att de reaktionära mullorna
kunde ta makten och krossa revolutionen.
Det hade behövts mera stöd utifrån,
inte mindre, till de iranska revolutionärer som insåg detta för att hjälpa dem
att ta ledningen för kampen – och en
nödvändig del av detta hade varit
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just kritik av de stalinistiskt färgade
iranska vänsterorganisationer som ansåg att Khomeini representerade den
naturliga ledningen för det dåvarande
stadiet av den iranska revolutionen.
På samma sätt kritiserade vi vänsterns brister och förklarade vad vi
ansåg borde göras under exempelvis
Bolivias revolutionära situationer,
avskaffandet av apartheidsystemet i
Sydafrika, den arabiska våren och den
fortfarande pågående kampen i Grekland, liksom vi anser att det hade varit
rätt att kritisera den chilenska folkfronten samt vänstern i till exempel
Frankrike och Italien 1968 och åren
därefter – och liksom vi inte tvekar
att kritisera den svenska vänsterns
och arbetarrörelsens ledning för dess
tillkortakommande.
Vi kombinerar detta med ovillkorligt stöd mot de reaktionära krafterna
och imperialistisk inblandning – men
vi nöjer oss inte med stödet, utan
anser att det även är nödvändigt att
peka ut en väg som kan leda till seger,
och kritisera vägar som riskerar att
leda till nederlag. Detta är något vi
ibland får kritik för. Vi inser som sagt
att det finns problem med att från
Europa försöka förstå vad som händer
på andra kontinenter.

Men samtidigt har vi gång på gång
sett revolutionära rörelser som har
besegrats, som har gjort grova
misstag som har lett till nederlag, som
har anpassat sig till fientliga klasskrafter eller haft reaktionära drag. En
rörelse kan dessutom vara hur lokalt
förankrad som helst – men om den
inte har en tillräcklig förståelse för den
internationella situationen, och om
historiska erfarenheter från liknande
kamper, kommer den också att ha
en begränsad kunskap om vad som
måste göras. Det är därför det behövs
en internationell revolutionär rörelse,
som tillsammans diskuterar de olika
delarnas uppgifter.
Därför deltar vi i arbetet på att
bygga upp en ny revolutionär international. I de länder i andra världsdelar
där vi har sektioner, som Pakistan, Sri
Lanka och Brasilien, har vi tillgång
till direkta informationskällor och
kan diskutera med aktivister på plats.
Givetvis har dessa bättre koll på vad
som händer där. Detta innebär dock
inte att sektionerna fastställer sin egen
politik, och bara informerar resten om
vad de har beslutat. Varje land ingår
i samma imperialistiska världssystem,
och vi bygger vårt internationella
program och strategi på historiska
erfarenheter från alla länder.
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Därför diskuterar vi alla sektioners
politik, och även om uppfattningarna
från kamrater på plats väger tyngst i
taktiska frågor, fattar vi en del beslut
gemensamt. Det går att invända att
det ändå finns en risk att vår politik
kommer att vara europacentrerad,
och att våra sektioner och kamrater
i fattigare länder har svårare att göra
sin röst hörd på grund av att de har
haft sämre möjligheter till utbildning,
längre arbetsdagar, mindre tillgång till
information samt svårare att prata det
språk som vi lättast kan kommunicera
på, engelska.
Denna risk är förstås verklig, och vi
får försöka kompensera dessa faktorer
efter bästa förmåga. Men vi ser inte
någon annan väg, inget annat alternativ, än att försöka bygga en revolutionär international med hela världen
som sitt verksamhetsområde.
Utan att förneka att även arbetare
och revolutionärer påverkas av sin
position som boende i ett av de rika
imperialistiska länderna ser vi det
ändå inte som att huvudmotsättningen går mellan den rika västvärlden
och de utsugna halvkolonierna.
Huvudmotsättningen står mellan den
internationella arbetarklassen och dess
naturliga allierade –

som fattiga bönder och alla utsugna
och förtryckta – och den internationella borgarklassen och dess förbundna. Givetvis finns det många fler
motsättningar att ta hänsyn till.
Det är en plikt för revolutionärer
att stödja halvkoloniers kamp från
imperialistiskt förtryck. Och dominans, rasism, sexism, homofobi etc.
måste absolut bekämpas även inom
alla utsugna klasser och skikt. Denna
kamp måste dock vara internationell, snarare än att föras inom varje
land, kontinent, kultur eller hudfärg
separat.
Vita västerlänningar har givetvis en
annan position även i den internationella rörelsen än exempelvis fattiga
afrikanska bönder, och detta måste
motverkas genom att göra rörelsen
verkligt internationell, och genom att
låta alla förtryckta grupper organisera
sig inom en revolutionär världsrörelse, för att föra fram sina perspektiv, och bekämpa det sociala förtryck
de fortfarande utsätts för. Vi som
kommer från något av västvärldens
mest privilegierade länder måste göra
vårt bästa för att hålla en internationalistisk kurs, och bekämpa alla inslag
av rasism, eftergifter för den ”egna”
staten, alla kulturella fördomar etc.,
hos andra liksom hos oss själva,

och vi måste ge tillräcklig plats inom
organisationerna åt dem som lider
under hårdare socialt, ekonomiskt och
politiskt förtryck. Vi måste erkänna
risken att vi inte är immuna mot
inflytandet från våra länders politiska
kultur, och visa stor ödmjukhet i
samarbetet med kamrater från andra
länder.
Men vi ser det fortfarande som vår
plikt att ha synpunkter på hur kampen förs inom resten av världen, och
att fördöma förtryck och
reaktionära strömningar var de än
förekommer, precis som vi förväntar
oss att kämpande rörelsers erfarenheter i andra länder hjälper oss mot
en bättre väg framåt. Vissa debattörer
kommer säkert att anse att vi i detta
agerar som white saviours som vill
rädda världen åt de förtryckta. Vi
hävdar istället att vi kämpar för
att bygga en internationell revolutionär rörelse, där människor från
hela världen gemensamt slåss för sin
frigörelse och inspirerar varandra.
Samt att dessa debattörer skulle
kunna göra en bättre insats om de
ingick i en internationell rörelse som
ger handfast stöd till sina kämpande
sektioner i t.ex. Pakistan, Sri Lanka
och Brasilien, än om de fortsätter
fokusera på allt för abstrakta debattartiklar.
Jens-Hugo Nyberg

En rörelse kan vara hur lokalt förankrad som helst –
men om den inte har en tillräcklig förståelse för den
internationella situationen, och om historiska
erfarenheter från liknande kamper, kommer den att ha
en begränsad kunskap om vad som måste göras.
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Strejken i Minn

massmobilisering och organisera
Det är vanligt att tänka sig USA som
ett land utan tradition av klasstrider
och socialism. Socialismen har ju
också varit väldigt svag i USA under
många årtionden, men under 1900talets första del fanns det åtskilligt av
klasskamp, och även betydelsefulla
socialistiska rörelser. Transportarbetarstrejken i Minneapolis för precis 80 år
sedan, sommaren 1934, var en viktig
strejk som innehöll kamp underifrån
trots att byråkrater i fackledningen
försökte bromsa, övervåld från polis
och nationalgardet som gång på gång
angrepp de strejkande, gatustrider mot
polisen när arbetarna försvarade sig
själva med våld.
Och trots att arbetsköparna hade
stöd av staten så tvingades kapitalisternas allians att backa. Den
segerrika strejken leddes dessutom
av trotskister i Communist League
of America (CLA), som senare bytte
namn till Socialist Workers Party och
var med och grundade Fjärde Internationalen 1938.
USA i början av 1930-talet
präglades av depression och arbetslöshet, och arbetsköparna backades
ofta upp av polisen eller egna inhyrda
väpnade vakter i sin offensiv mot
arbetarna. Arbetarklassen var betydligt
mer militant än den är idag, men hölls
tillbaka av den byråkratiska och förborgerligade fackföreningsledningen i
American Federation of Labor (AFL).
Detta medförde att fackens medlemsantal sjönk, och att allt mer av
arbetarkampen började föras utanför
dess kontroll. Minneapolis var en
viktig transportstad, en knutpunkt på
vägen till mellanvästerns kornbälte.
Transportarbetarna hade därför en
viktig strategisk position. Transportarbetarnas fackförening, International
Brotherhood of Teamsters,
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med dess ledning under Daniel Tobin,
var dock betydligt mera inriktad
på klassamarbete än på kamp. Dess
lokala medlemsantal var, delvis därför,
mindre än 1000, uppdelat i sektioner
– locals – efter vilka varor de transporterade. En av dessa, local 574, var den
sektion som nya medlemmar gick in
i i väntan på att bli placerad i någon
annan. Det var också denna, efter att
de militant inriktade trotskisterna i
CLA tagit över ledningen, som ledde
transport- arbetarstrejken till seger.

Local 574
1933 hade local 574 omkring 70
medlemmar, och en ledning som inte
var föga kampvillig. CLA-aktivisterna
Carl Skoglund – som namnet antyder
var han från Sverige – och V.A Dunnes
och hans bröder jobbade med att lasta
kol. De organiserade arbetarna som
lastade och transporterade kol för
att dessa skulle få bli medlemmar av
local 574, trots ledningens motstånd.
Genom en kamp som baserades på
arbetarnas demokratiska mobilisering
underifrån vann de inträde i början av
1934.
Minneapolis industri styrdes av
Citizen Alliance (CA), en allians av
de ledande kapitalisterna. Dessa hade
med sin ekonomiska styrka, sammanhållning samt hjälp av polisen och nationalgardet lyckats slå ner alla strejker,
och se till så att fackföreningarna var
svaga och splittrade, lönerna låga och
arbetsbördan stor. Local 574 krävde
erkännande av facket, högre löner
och övertidsersättning samt kortare
arbetstid. På ett stormöte söndagen 4
februari gav arbetarna arbetsköparna
48 timmar att förhandla, samt valde
en strejkkommitté. Arbetsköparna,
uppbackade av CA,

vägrade, och väntade sig ännu en
seger. De hade dock inte väntat sig
en så beslutsam motståndare, anförda
av kommunister med en plan för att
vinna. Strejken inleddes på en onsdag,
då minusgrader gjorde bristen på kol
extra kännbar. Ett bra utgångsläge för
arbetarna, och ett tydligt exempel på
vikten av att slå till vid rätt tidpunkt.
Vidare togs arbetsköparna på sängen
av de strejkandes militans och organisation. Upplagsplatserna täcktes av
strejkvakter, och lastbilar som fraktade
kol stoppades av rörliga grupper –
flying pickets. Ställda inför brist på kol
i kylan och ett beslutsamt motstånd
tvingades arbetsköparna backa redan
på fredagen.
Fackföreningarna erkändes, och
lönerna höjdes. Detta gav en kraftfull
impuls till de andra transportarbetarna
att organisera sig och att föra fram sina
krav, trots fackledningens motstånd.
Local 574 hade inte fått någon
uppbackning uppifrån – faktiskt fick
de, samma dag som strejken vanns,
ett brev från Daniel Tobin som motsatte sig strejken.
Organisationskommittén som
skapats under strejken blev nu det
ledande organet i local 574, och
byggde på gräsrötterna. En rekryteringskampanj inleddes, och byggde på
att organisera alla arbetare i transportsektorn i samma fack, till skillnad
från den skråmässiga uppdelningen av
dem med olika arbetsuppgifter. Vid
ett massmöte i april offentliggjordes
att de nu hade 3000 medlemmar, och
en ny strejkkommitté valdes. Allianser byggdes med fattiga bönder och
de arbetslösa organiserades. När det
stora strejken sedan drogs igång blev
de arbetslösa till ett stöd, snarare än
en källa till strejkbrytare som de varit
tidigare.
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nneapolis 1934

serat självförsvar ledde till seger
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De som jobbade i transportindustrin var till övervägande del män.
Under ledning av CLA-medlemmar
som Marvel Scholl och Clara Dunne
organiserades kvinnor – fackföreningsmedlemmarnas fruar, systrar, mödrar
och flickvänner – till aktivt stöd och
deltagande. Detta skulle inte bara bli
ett ovärderligt stöd till strejken, utan
också för många av dem den första
erfarenheten av arbetarkamp.

Ett möte med ”medborgare” – närmare bestämt de mer reaktionära
skikten av befolkningen – valde en
kommitté för lag och ordning, och
organiserade sig på liknande sätt som
strejkvakterna. Samma kväll skickades
en grupp strejkvakter i en fälla av en
polisagent. Strejkvakten, både kvinnor
och män, blev ordentligt misshandlade
av reaktionärer som mobiliserats av
polisen.

Andra strejken

Arbetarna slår tillbaka mot
polisvåldet

Arbetsköparna i CA hade dock inga
tankar på att vika ner sig. De träffades
flitigt och diskuterade med borgmästaren och polischefen, som helt
och hållet stod på deras sida. Som ett
svar på deras försök att underminera
facket röstade ett stormöte med local
574 den 15 maj enhälligt – och trots
motstånd från Teamsters centrala
ledning – för att strejka. 16 maj bröt
strejken ut.
Åter blev arbetsköparna överraskade av hur välorganiserade arbetarna
var. Ett högkvarter för strejken hade
organiserats veckorna innan, med
kontor, bespisning och sjukvård. En
vald strejkkommitté på 75 arbetare
skaffade fram ett högtalarsystem till
dagliga massmöten. Subkommittéer
bildades för materiellt stöd, hanterande av klagomål, juridisk hjälp och
för att organisera strejkvakter.
De sistnämnda leddes av trotskisterna Ray Dunne och Farell Dobbs.
Rörliga enheter i bilar fördelades på
distrikten, och spanade efter strejkbrytare. En reservstyrka fanns hela tiden
till hands. De började organiseras som
en armé, med utsedda befälhavare –
men en armé som kontrollerades av de
organiserade arbetarna, och slogs för
deras intressen.
Kampen inspirerade många andra
arbetare, och medlemsantalet i
local 574 steg snart till 6000, och
hundratals frivilliga arbetslösa och
studenter erbjöd sin hjälp. Taxiförarna
började också strejka. Två dagar efter
strejkens utbrott hade CA hämtat sig
från chocken och börjar organisera
motåtgärder.
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Dittills hade strejkvakterna varit
obeväpnade, men bemötta av detta
övervåld började de förse sig med
påkar och andra tillhyggen. Dessa
kom till användning under måndagen,
då arbetsköparna gjorde ett försök att
lasta bilar med kol. Den här gången
var inte strejkvakterna försvarslösa,
istället kom några tusen organiserade
arbetare, och ställdes mot strejkbrytare, poliser och inhyrda råskinn.
Bilarna lastades inte, och 30 poliser –
och ännu fler arbetare – fick uppsöka
sjukhus. Poliserna drog vapen och ett
blodbad undveks med nöd och näppe
av ett snabbt ingripande av en lastbil
med strejkvakter. Polischefen blåste
till reträtt, men bara för att kalla in
reserverna.
Nästa dag kom 1500 poliser, och
väntade sig en lätt match. Men
strejkvakterna var välorganiserade, och
visade att det är möjligt att slå tillbaka
polisvåld även på den nivån. Åter lastades inga bilar, och åter fick polisen
dra sig tillbaka. Samtidigt började allt
fler fackföreningar sluta upp. Byggarbetarna gick ut i sympatistrejk, och
elektrikerna erbjöd sitt stöd.
Arbetsköparna fann för gott att backa.
25 maj hade fackets förhandlare,
under regelbunden kontroll av
demokratiska stormöten, uppnått en
godtagbar kompromiss. Den innebar
högre lön, minskad arbetsbörda,
återanställning av alla strejkande och
erkännande av facket. Arbetsköparna
började genast att backa från överenskommelsen. Arbetarna var emellertid
inte beredda att nöja sig med mindre
och en tredje strejk började förberedas.

Den avgörande strejken
Local 574 fortsatte att växa, och dess
allianser med de arbetslösa, kvinnorna och bönderna knöts hårdare.
En fackföreningstidning, The Weekly
Organiser, började ges ut, med hjälp
av James Cannon och flera ditresta
organisatörer från CLA. Tidningen –
som under den kommande strejken
kom att ges ut dagligen som The Daily
Worker – blev en viktig kanal för att
sprida arbetarnas uppfattningar och
bemöta arbetsköparnas lögner.
6 juli organiserade facket ett
massmöte med 12.000 deltagare, med
tusentals ytterligare utanför, och fem
dagar senare röstade local 574 för ny
strejk. Efter att arbetsköparna hade
hävdat att omröstningen var odemokratisk bekräftade ett nytt massmöte
att det var dags att åter plocka upp
strejkvapnet. 17 juli stannade åter
Minneapolis, och en ny strejkkommitté med 100 medlemmar valdes
för att leda strejken, med ansvar inför
stormötena. Borgarklassens sida mobiliserade också. De förtalade strejkledarna, skickade individuella brev till
de strejkande, och skickade polisen
och nationalgardet på de kämpande
arbetarna.
De fick också stöd av Teamsters centrala ordförande Tobin som hetsade
mot strejken och några av dess förgrundsfigurer. Det tyngsta lasset drogs
dock av polisen. 20 juli, den blodiga
fredagen som den blev kallad, anföll
polisen två lastbilar med strejkvakter.
Utan provokation öppnade de eld. 67
arbetare blev skjutna, och två av dem
– Henry Ness och John Belor – dog.
Repression är dock ett knepigt
vapen att använda i kampsituationer.
Många gånger lyckas den att slå ner
motståndet, men andra gånger leder
den bara till att kampen hårdnar och
arbetarnas beslutsamhet växer. Det
sistnämnda blev fallet här. Samma
kväll samlades 15.000 rasande arbetare
till ett utomhusmöte, och dagen efter
var det fyra gånger så många strejkvakter på plats. Tvätteriarbetarna gick ut i
strejk, för såväl egna krav som till stöd
för transportarbetarna.
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Federala medlare, alltmer desperata
efter en uppgörelse, lade ett bud, som
backades upp av guvernör Olson, som
hotade med undantagstillstånd om det
inte godtogs av båda sidor. Strejkkommittén såg det som ett tillräckligt
steg framåt, och accepterade. Däremot avslog arbetsköparna det, varpå
undantagstillstånd utlystes – och trots
att det var deras motståndare som
hade vägrat så riktades udden helt
mot arbetarna. Tidigt på morgonen 4
augusti omringades deras högkvarter
av militär, och flera av strejkledarna
greps. Inte heller detta bröt dock
arbetarnas beslutsamhet.
Däremot började vissa av de mindre
arbetsköparna att ge efter. Guvernör
Olson, de centrala fackbyråkraterna i
AFL, allt fler av kapitalisterna, samt
president Roosevelt började känna att
situationen var ohållbar. Fullskalig
militär repression var knappast ett
alternativ. Det fanns gränser för hur
långt statsmakten kunde gå för att
hjälpa arbetsköparna utan att sätta den
rådande samhällsbalansen i fråga. Efter
en ny medling, under Roosevelts överseende, kom ett nytt bud, som godtog
arbetarnas viktigaste krav. Trots att
arbetsköparna hade fått stöd av polis,
nationalgardet, guvernören och de
centrala fackföreningsbyråkraterna så
slutade strejken med seger.

mobiliseras och organiseras, och om
också arbetslösa och andra som kan fås
att stödja strejken engageras.
En annan lärdom är den stora
betydelse en kampinriktad ledning
med en realistisk syn på den taktiska
situationen och kapabel att vinna och
behålla de andra arbetarnas förtroende kan få. Inte minst är en viktig
lärdom att det är möjligt och ibland
nödvändigt att slå tillbaka våldsamma
attacker.
Legalistiskt inriktade personer – hela
det politiska etablissemanget i Sverige,
inklusive Jonas Sjöstedt – blir givetvis
förfärade om det kommer på tal att
försvara sig med påkar mot polisen.
Men polismakten tog tydlig ställning
för arbetsköparna i strejken, och det
var de som började använda våld.
Det var helt korrekt av strejkvakterna att försvara sig. Alternativet hade
varit att ge upp, att förklara kapitalisterna för segrare och sedan fortsätta
slita hårt för låga löner och med få
rättigheter på jobbet.
När klasskampen når den nivån
måste vi antingen anpassa oss efter
situationen och sätta hårt mot hårt,

eller böja oss och acceptera att samhället byggs upp efter kapitalisternas
intressen och på vår bekostnad. Inte
heller är detta bara en historisk eller
teoretisk fråga. Polisen i Sverige har
inte på samma tydliga sätt ställt sig
på arbetsköparnas sida på många år –
men vi har sett åtskilliga ingrepp mot
vänsterdemonstrationer, angrepp med
pepparsprej och batonger mot SAC:s
strejkvakter och hårda nypor mot
t.ex. ungdomar som har ockuperat
övergivna hus.
När kampen hårdnar om vilka som
ska få ta del av välfärden och samhällets rikedomar, vilka som å ena sidan
ska slita ut sig eller bli utförsäkrade,
eller å andra sidan leva i lyx, kommer
också polisens metoder att trappas
upp. Då kommer vi att vara föga
hjälpta av att insistera på att bara
”demokratiska” metoder – godtyckligt
definierat som lagliga och fredliga – är
de enda som får användas.
Jens-Hugo Nyberg

Lärdomar för framtiden
Minneapolis hade sex månader tidigare varit en stad med svaga och splittrade fackföreningar. Nu blev staden
ett fäste för arbetarorganisering. Local
574, som hade lett kampen, hade gått
från 70 medlemmar till 7000, och
från att vara kontrollerad av byråkrater
till att vara demokratiskt styrd av sina
gräsrötter. Segern gav också en stark
impuls till kämpande arbetare i resten
av USA. Den och andra strider ledde
till bildandet av den mer radikala
fackföreningsfederationen Congress of
Industrial Organisations (CIO) – som
20 år senare, när arbetarradikaliseringen hade slagits tillbaka, åter slogs
ihop med AFL till AFL-CIO.
Det finns många lärdomar att hämta
ur strejken. En är möjligheten att
vinna även mot en stark och välorganiserad fiende, om arbetarna

Det finns många lärdomar att hämta
ur strejken. En är möjligheten att
vinna även mot en stark och
välorganiserad fiende, om arbetarna
mobiliseras och organiseras, och om
också arbetslösa och andra som kan
fås att stödja strejken engageras.
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Flora Tristán – socialistisk a
Lästipset: Flora Tristán – socialistisk arbetar- och kvinnokämpe.
Paradiset finns runt hörnet, av
Mario Vargas Llosa.
Svensk översättning: Peter Landelius, Norstedts 2003
Paradiset finns runt hörnet är en
gripande och mångfacetterad idéroman som väver samman målaren
Paul Gauguin, och dennes mormor,
socialisten Flora Tristáns livsöden.
Kanske är det symptomatiskt att
författaren inte låter Tristán stå för
sig själv, även om porträtten avspeglas
i kontrast till varandra. Den ena var
etisk, den andra estetisk.
Paul Gauguin har det skrivits
mycket om och mycket känner vi
redan till. Målaren som flyttade till
Tahiti för att hitta inspiration av
primitivism och sexuella förbindelser,
bort från den borgerliga västerländska
civilisation han fördömer. Att Mario
Vargas Llosa lyfter upp Flora Tristán
ur historien och ger henne en litterär
skepnad känns däremot som en stor
insats för att introducera den socialistiska feminismens rötter för en bredare
läsekrets.
Inte minst för att han, som studerat
marxism på djupet, också ger en god
introduktion till hennes idéer. Trots
den kritik som riktats mot författarens kvinnosyn, korrekt eller inte,
kan jag inte annat än fortsätta läsa
om en av första politiskt kämpande
kvinnorna och hennes enträgna arbete
för att sprida sitt budskap om kvinnans frigörelse med messiansk glöd.
Drivkraften var kvinnoförtrycket på
1800-talet och framväxten av industrialismen som hon själv fick uppleva.
Ett dubbelt förtyck utifrån kön- och
klasstillhörighet. Klassförtrycket delade de med männen. Könsförtrycket
utsatte samma män kvinnorna för.
Som oäkta dotter till en peruansk
far och en fransk mor föddes Flora
Tristán år 1803 utan några betydande
förmögenheter.
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För att säkra familjens ekonomiska
situation ingick hon in i ett olyckligt äktenskap med ägaren av en
litografiverkstad, André Chazal. Ett
äktenskap som hon önskade bryta
upp, i en tid där skilsmässa var förbjudet. I dåtidens äktenskapsmarknad
stod kvinnan under mannen, fick inte
rätt till utbildning utan hölls hemma
för hushållning och gifta kvinnor blev
männens slavinnor. I passager ger författaren ord åt det äckel Flora Tristán
känner efter de legaliserade våldtäkter
hon fått vara med om. Mannen var
alkoholist och hustrumisshandlare.
Hon flyr äktenskapet och tvingas
lämna dottern, Aline, på ett institut i
Frankrike på grund av sin ekonomiska
situation. André Chazal får vårdnaden
om henne vilket senare leder till
vårdnadstvister. (Närmast kommer vi
henne i hennes bok En parias strövtåg,
en beskrivning av de peruanska åren i
fångenskap. Här får hon med egna ord
uttrycka den personliga förvandling
hon känt från att vara en ung kvinna
med aristokratisk uppfostran till att
bli de förtrycktas frälsare. Hennes liv
är också dokumenterat i rättshandlingar, eftersom hennes man inte bara
försökte mörda henne efter flykten
utan också förgrep sig på hennes barn,
Aline. Aline som långt senare skulle
föda Paul Gauguin).
Vargas Llosas berättelser om henne
bär årtalet 1844, hennes dödsår och
då hon under svåra vaknätter, plågad
av tarmblödningar, månad för månad
minns sitt livs avgörande händelser.
Flora Tristán har då redan rört sig vida
omkring bland kontinenter, från Peru
till många av Frankrikes provinsstäder
och Londons storstadsliv. Överallt
knyter hon förbindelser: Saint-Simon,
Fourier, Proudhon, Kropotkin är bara
några av de som hon tar till sig och
avverkar.
Mario Vargas Llosa ger oss skakande
interiörer från den industriella revolutionens tidiga år, scener från spinnerier, väverier, gruvor och hamnar.

Den koloniala rasism hon möter på
Kap Verde är en omstörtande
upplevelse för Flora Tristán. Författarens goda forskningsarbete av Flora
Tristáns dagböcker, sociologiska- och
politiska verk lyser igenom i den
inlevelsefulla texten med litterär finess.
Flora Tristáns Londonbok, Promenades
de Londrés, är en intressant skildring
med enastående skärpa av storstadens
fabriker, prostitution, fängelser,
mentalsjukhus och judarnas kvarter
i East End. Boken kom ut 1840 och
gjorde succé i Frankrike, Flora Tristán
uppmärksammades som politisk
aktivist med sin personliga helbild av
London (som inte var så smickrande
för engelsmännen).
De inlevelsefulla dialogerna och porträtten i Paradiset finns runt hörnet
är gripande med inslag av värme och
medmänsklighet, stundals vänder sig
Mario Vargas Llosa till Flora Tristán
i direkt tilltal, och lämnar få läsare
oberörda. Den optimism hon en gång
kände för sin resa övergår till hopplöshet vid hennes dödsår. Föreningars
manliga ledare är emot henne för att
hon kräver frihet för kvinnor, de rika
för att hon kräver frihet för arbetarklassen. Sitt förflutna som gift och
vårdnaden om Aline jagar henne, tidningar hånar ”Madame Vrede” för att
hon bryter mot rådande könsnormer.
Regeringen i Frankrike beslagtar
material, inför mötesförbud på lokaler
och trakasserar henne för att vara en
uppviglerska.

En av de första som såg
sambandet mellan kvinnokamp och arbetarklassens
frigörelse
Besvikelsen och ilskan hos Tristán
kan också tänkas ligga på de utopister
som tror att godhjärtade kapitalister
ska ge dem sitt stöd, beredda av att
avskaffa sig själva och det kapitalistiska
systemet för att bygga ett framtida
idealsamhälle för mänskligheten.

KULTUR

k arbetar- och kvinnokämpe
Ingen av de kapitalister hon träffar
verkar ställa upp på något sådant. Hon
överger senare den utopiska socialismens lära, oförenlig med den uppgift
hon försatt sig i, och kritiserar Charles
Fourier och hans medlemmar för
deras misstro mot arbetare och deras
sekterism. Arbetarnas frigörelse måste
vara deras eget verk.
På många sätt kan Flora Tristán
betraktas som en länk mellan den
utopiska socialismen och den mer
vetenskapliga marxismen. Inte minst
märks detta i hennes bok L’union
ouvrière (Arbetarunionen) som utkom
1843.
I bakgrunden kan man skymta de
utopiska läror hon studerat, men
här framkommer också ett radikalt
element i tänkandet. Hon är en av de
första som såg sambandet mellan kvinnokamp och arbetarklassens frigörelse
– att kvinnans medborgerliga
rättigheter i samhället och krossandet av de patriarkala strukturerna är
förutsättningar i kampen om arbetarklassens livsvillkor. I brevväxlingar kan
vi följa andra mer borgerliga feministers reaktioner på Flora Tristáns
politiska aktivism.
George Sand (pseudonym för Aurore Dupin), samtida liberalfeminist
och författare, fördömde Flora Tristáns
politiska gärning främst för att hon
lämnat sin dotter på ett institut efter
separationen med sin man.

Att detta givetvis inte var självvalt utan
skett på grund av ekonomiska orsaker,
ger bara en fingervisning om hur skev
den liberala feminismens uppfattning
var om kvinnor och klass.
Flora Tristán, som träffat på oorganiserade arbetare och rivaliserande
politiska grupperingar, uppmanar
arbetare att förbigå de nationella gränserna, de ideologiska barriärerna, och
att organisera sig som en internationell
arbetarklass. I den ovannämnda boken
ger hon också sin vision om hur en
international kan se ut. Är arbetare
och kvinnor tillräckligt mobiliserade kan de störta bourgeoisien utan
blodspillan med sin majoritetsstyrka,
istället för att använda sig av ineffektiva metoder som spontana våldsuppror
eller sabotage i maskinerna.
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Idéer som hon under sin tur i
Frankrike (1844) försökte föra vidare
till arbetarklassen, alltså fyra år innan
Marx och Engels publicerade Det
kommunistiska manifestet (1848).
Pionjären Flora Tristán fick aldrig
uppleva revolutionens år, 1848, där
uppror likt präriebränder spred sig
från Frankrike till England och sedan
vidare till delar av Sydamerika. Men
hennes tankegods, hennes hängivenhet
för arbetarklassen och demokratiska
rättigheter för kvinnor lämnade kvar
spår hos många åhörare. I oktober
1848 marscherade ca 8000 arbetare
till Chartreuse-kyrkogården i Bordeaux och placerade en minnessten
vid hennes grav, för att visa tacksamhet och solidaritet.
Charlie
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